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Quarto adiamento foimotivado pela extensapauta de projetos dogoverno, todos em regime de urgência
e que precisavam servotados antes do relatório, estourando o prazo regimental de duas horas de sessão.

Por decisão daMesaDiretora, a conclusão dos trabalhos daCEI entranapauta de amanhã.

Páginas 4 e 5

PIER,O RAGAZZI

Polícia Militar participa de treinamento esta semana. Aulas de tiro e técnicas de abordagem estão na programação.

ECO OMIA

Emprego fica
no azul por
mais um mês
Saldo entre admissões e

demissões foi de 398 vagas
no mês de maio em
Jaraguá do Sul. Este é o .

quintomês consecutivo com
resultado positivo. Página 8

CO ÉRCIO
Falta de fiscal
favorece ação
de ambuléllltes
Comerciantes reclamam
da falta de repressão contra
a atividade ilegal em Guaramirim.
Prefeitura conta com apenas
um fiscal, que se concentra
no trabalho interno.

Página 10

(47) 3373-9800
www.•ameg.edu.br
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2 História

�If)
A votta dos

Jogos Olímpicos
No dia 23 de junho de 1�94, o Barão de

Coubertin, da França, cria o Comitê Olím

pico Internacional, em uma reunião com

representantes de 15 países. Ele é consi
derado o autor da frase "o importante não

!
é vencer, é competir", e o responsável por 1 J

resgatar a tradição olímpica dos gregos. IDois anos depois, em Atenas, começariam Ios primeiros Jogos Olímpicos da era mo-

Jderna - após uma pausa de 1500 anos.

IIIFinanciada com publicidade e a comercia-

lização de artigos comemorativos dos jogos,
além da venda dos direitos de transmissão I

dos eventos Olímpicos, a organização não

governamental tem o objetivo de fomentar a

comunicação e a paz internacional. Outras or

ganizações subordinadas ao Comitê também

ajudam na organização dos jogos: os Comitês
Olímpicos Nacionais e as Federações Esporti
vas Internacionais, designadas coletivamente

porMovimento Olímpico.
Os países que quiserem ser anfitriões dos

Jogos Olímpicos deVerão ou de Inverno pre
cisam entregarumaproposta de organização
ao COI, que tem a palavra final na decisão de
onde se realizarão os eventos. A decisão é to
mada através da votação de delegados que
representam amaioria dos países membros.
Por lei, todos os membros do COI têm de se

retirar ao atingirem 81 anos de idade.
No'dia 22 de setembro de 1989, o Comi

tê Paraolímpico Internacional seria criado,
para regular os desportos de elite destinados
a atletas que possuem deficiências. Sua es

trutura é composta por 162 representantes
dos comitês paraolímpicos nacionais, quatro
organizações internacionais para o desporto,
cinco organizações regionais, e seis federa

ções internacionais.
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Vendas e assistência técnica de computadores,
notebooks, vídeo games, servidores, rede e periféricos

PELO MUNDO

"19

ViQlação de direitos humanos
Neste mesmo dia, em 1987, 150 oficiais argentinos são acusados de violar os direitos

humanos por aplicação da "Lei da Obediência". A disposição legal, de n° 23.521, foi dita
da naArgentina no dia 4 de junho do mesmo ano, durante o governo de RaúlAlfonsín, e
livrava apenas uma parte dos militares dos crimes de lesa humanidade.

1931

Primeira votta
ao mundo

Em 1931, o dia 23 de junho foi marca
do pela viagem de avião dos pilotosWilly
Post 'e Hard Gody. Em um monoplano
chamado de "Winnie", eles percorreram
15.479 milhas em oito dias, JS horas e 51

minutos - era a primeira volta ao mundo
em um avião de que se tinha notícia. Em,
1928, Amélia Earhart havia sido a primei
ra mulher a voar.

�i912 .

Detenção de
Jorge Manera

As enchentes em
Guaramirim'

No início da colonização, a

área onde hoje está localizado o

Centro de Guaramirim foi con
siderada inadequada para mora

dia, por ser muito baixa, alaga
diça e suscetível a enchentes do
Rio Itapocu. Assim, a Companhia
Colonizadora de Hamburgo re

solveu instalar a colônia no Vale
do Rio Itapocuzinho, com a sede
perto da foz, onde hoje fica o bair
ro Imigrantes.

Os colonos foram construindo
suas moradias em torno da' Es
trada Itapocu, na direção leste e

sempre em lugares mais altos. No
entanto, com a construção da fer
rovia e instalação da estação fer
roviária no mesmo local atual, a

cidade acabou se estruturando no

local que já havia sido considera
do inadequado.

Hoje o problema é menor, já que
o Rio Itapocu tem menos água do

que antigamente e o leito está mais
fundo por cauda da areia que os mi
neradores extraem do rio. A pior en
chente da época, no entanto, ocorreu
em novembro de 1944.

ARQUIVO HISTÓRICO

A fotografia mostra a antiga ponte sobre o Rio Itapocu, arrastada por quase
500 metros pelas águas e encalhada onde hoje fica o Posto Guaramirim

No dia 23 de junho de 1972, é anun
ciada em Montevidéu a detenção do fun
dador dos "Tupamaros", Jorge Amílcar
Manera. O Tupamaros, chamado origi
nalmente de Movimento de Liberação
Nacional - Tupamaros (MLN - T) foi uma
organização de guerrilha urbana uru

guaia, que tentou acabai." com a ditadura'
no Uruguai em 1960 e 1970.

pA:rFnMÔN�OS
A regulamentação.

Segundo a definição do artigo 216 daConstituição Federal, patrimônio
cultural brasileiro é qualquer bem de naturezamaterial ou imaterial, tomado
individualmente ou em conjunto, considerado portador de.referência à
ídentidâde, ação ememória dos diferentes grupos formadores da sociedade.
Para garantir a preservação de um edifício ou área, por exemplo, um ato
administrativo é realizado pelo Poder Público - é o chamado tombamento.
Isso pode acontecer nacionalmente, através do Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico eArtístico Nacional), nos Estados e pela Prefeitura .

da cidade. Quando um imóvel é tombado, no entanto, ele não precisa
.

necessariamente mudar de dono; Este, inclusive, terá a responsabilidade pela
sua conservação, e só poderá fazer reformas se forem autorizadas pelo órgão
que efetuou o tombamento. No Brasil, um dosmais conhecidos patrimônios
históricos são as ruínas de SãoMiguel dasMissões, no RioGrande do Sul.
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.PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRAQUINTA-FEIRA
Jorge 8rognoli,
economista

_

DurvalMarcatto, FernandoRizzolo, VidorDanich,
presidente daAcijs Advogado sociólogo

-

- Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Dentre as prescrições,
a CF principia por
estabelecer que

"homens e mulheres
são iguais em direitos

e obrigações.

ACOnStituiçãO
da República Federativa do

Brasil de 1988 (CF), anunciada como a

"Constituição cidadã", reserva capítulo es

pecial para tratar dos direitos e deveres in
dividuais e coletivos, diante da importância que re

presentam na vida do cidadão, sujeito ao complexo
de normas reguladoras criadas para reger a conduta
humana, com força coativa.

A disposição sobre os direitos e deveres inicia-se
na redação da cabeça do art. 5°, ao prescrever que
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e

aos estrangeiros residentes no país a

inviolabilidade do direito à vida, à li
berdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade", para tanto especifican
do em seus incisos os termos a serem

obedecidos, dos quais são destacados
os a seguir expostos, considerando o

espaço disponível nesta coluna.
Dentre as prescrições, 'a CF prin

cipia por estabelecer que "homens e

mulheres são iguais em direitos e obri
gações, nos termos desta Constituição", destacando o

princípio da igualdade entre os sexos, apesar das dis
cussões apaixonadas que o tema pode suscitar.

Tão importante como o princípio da igualda
de, a CF também destaca o princípio da legalida
de, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei". Este princípio está diretamente ligado ao

Estado de Direito, que ordena o respeito à lei. Por
esta disposição, os governantes nada podem exigir
dos cidadãos sem que haja prévia disposição legal
a respeito, como, por exemplo, cobrar imposto ou

obrigar a pessoa a praticar algum ato ou abster-se
de praticá-lo.

Valorizando a liberdade de expressão, que assume
papel cada vez influente na informação e conscienti
zação das pessoas, a CF prevê que"é livre a manifes
tação do pensamento, sendo vedado o anonimato" e
que"é assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem", previsão essa que visa frear o
ímpeto de ação inconsequente, tendo em vista que

"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas".

Em atenção ao direito de propriedade, a CF dis
põe sobre a inviolabilidade da moradia, rezando
que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendopenetrar sem consentimento do mo
rador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de
terminação judicial".

Para barrar pretensão arbitrária do Estado ou de
pessoa, a CF dispõe que "ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo le

gal", dizendo que todos têm o direito
de se defender perante qualquer <lCU
sação e ação, mediante representação
por profissional habilitado, obedecido
o rito previsto em lei.

Daí que a CF prevê que "aos liti
gantes' em processo judicial ou admi
nistrativo' e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes", vedando, "no processo, as

provas obtidas pormeios ilícitos".
A presunção de inocência está assegurada na CF,

que dispõe que "ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal conde
natória", ou seja, a pessoa é considerada inocente en_.

quanto o processo não for concluído, com uma deci
são da qual não caibamais recurso.

Contudo, em caso de prisão, "o preso será infor
mado de seus direitos, entre os quais o,de permane
cer calado, .sendo-lhe assegurada a assistência da fa
mília e de advogado". O direito ao silêncio é meio para
não produzir prova contra simesmo.

E para que as pessoas comprovadamente neces

sitadas tenham assegurado o acesso ao Poder Judici
ário' a CF dispõe que "o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem in
suficiência de recursos".

Em um país com grande parcela das pessoas do
povo que não cultiva o hábito da leitura, frequente
mente amaioria da população desconhece boa parte
da legislação que trata de direitos e deveres, revelan
do oportuna a leitura deste texto.

"

"

GRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA.
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IMAGEM DO DIA
CÉSAR JUNKES

&t:1 a·Gopa. H

;'I.�ndo'·
;, da África do'
Sul, a torcida

", pela Seleção
Brasileira em

, II "1,:, ,
.. "

Jaraguá do Sul
, não tem idade.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO
fESTA

Baile comemora
11 anos do Clic .

EDUCAÇÃO
Matrículas abertas

paraCejac
o Cejac (Centro de Educação

de Jovens e Adultos de Corupá),
que funciona na Escola Municipal
Aluísio Carvalho de Oliveira, abre
matrículas para alfabetização e ni
velamento, ensino fundamental e

ensino médio. As matrículas devem
ser feitas na secretaria do Cejac das
7h30 às 11h30, das 13h às 15h30 e

das 18h às 21h. Informações peloa
telefone (47) 3375-1822.

O Clic (Conselho de Líderes
Comunitários) de Guaramirim

promove baile em comemoração
aos 11 anos da entidade. O even

to será realizado dia 26 de junho,
no Pavilhão de Eventos do muni
cípio, com início às 22h30. O bai
le terá animação da Banda Reluz.
Ingresso antecipado no valor de
R$ 10, na diretoria da Associação
de Moradores de cada bairro.

A empresa Maurer & Santini Comunicação Planejada Ltda,· inscrita no CNPJ sob n?
09.624.428/0001-80, comunica que foram extraviadas Notas Fiscais de Prestação de Serviços -

SC, Notas IS de n° (51 a 100, 101 a 150, 151 a 200 e 201 a 250), Inscrição Municipal nO 31032,
conforme Boletim de Ocorrência nO 00050-2010-04520, do dia 18/05/2010.

Si·lvino Viergútz,
agradece a todos, que de alguma maneira
contribuíram para diminuir a dor da perda, do
esposo, pai e amigo.
Convidam para o culto de 7° dia, que realizara na

Igreja Cristo Bom Pastor.- Jaraguá do Sul - Rio
Cerro II.

Domingo, 27 de junho às 9 horas.
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Jaime Negherbon (PMDB) defendeu ii posição da Associação de Moradores e votou 'contra o projeto

RECO STRU .-O

Aprovadosos
terrenos para
desabrigados
Prefeitura fará três permutas de
uma área verde noSão Luís
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Vereadores
aprovou ontem três

projetos de lei que
permitem ao Executivo
efetuar permuta de três
terrenos em uma área
verde no bairro São Luís.

Pram
sete votos a favor e dois

ontra, dos vereadores Ade
mar Wmter (PSDB) e Jaime
Negherbon (pMDB). Com

_

a

permuta, a Prefeitura destinará os

novos terrenos para construção de'

casas para atingidos na catástrofe de
'

novembro de 2008.

Segundo o líder do governo, Ade
mar Possamai (DEM), os terrenos no
bairro .São Luís foram considerados
os melhores para habitação, após
uma análise do Executivo. Ele lembra '

que os atingidos pelas cheias estão há
umano emeio semumamoradia fixa
e que por isso a aprovação dos proje
tos eraurgente.

-

Contrário a proposta, o vereador
AdernarWmter (PSDB) lembrou que.

o bairro conta com outras áreas que
. poderiam ser utilizadas para a insta
lação das famílias e que o local deve
ria abrigar um posto de saúde, uma
reivindicação local. Jaime Negherbon
(pMDB) lembrou que a Associação .

de Moradores do Bairro gostaria de
ter uma área de lazer nos terrenos

negociados com a Prefeitura. "A Tifa
Martins temuma área esportiva, mas
o São Luís não. Eti voto com a comu

nidade': afumou.

Eu penso naqueles que
precisam de um local
para morar, e estão há,

.

um ano e meio na espera.
ISAla MOSER (PR), VEREADOR

Possamai respondeu os vereado-
res, afirmando que aPrefeitura já tem
um projeto pronto para um posto de
saúde na região. Isair Moser (PR) vo-
tou a favor, defendendo os desabri

gados. "Sempre alguém vai reclamar
do local escolhido. Mas eu penso na

.queles que precisam deum localpara
morar, e estão há um-ano e meio na

espera", argumentou.
• Giovanni Ramos
gi.,,,anni@ocorfteiodopovo.com.bl" '

. "

.• ,.'

, HORÁRIO DE SESSÃOORDINÁRIA DE ONTEM FOI EXTRAPOLADO

Votacão do relatório da GEl é adiada
�

JARAGuÁ DO SUL
A votação do relatório final

da CEI da Schützenfest foi adia
da mais uma vez e deverá vol
tar ao plenário amanhã à noite.

Programado inicialmente para
o dia 8 de junho, o documen
to sofreu o quarto adiamento,
desta vez porque a sessão or

dinária de ontem ultrapassou o

horário regimentaL
O relatório estava na pau

ta da sessão, mas outros sete

projetos teriam que ser vota
dos antes, pois estavam em

regime de urgência e tranca

riam a pauta se não fossem

apreciados. Entre as propos
tas, os projetos 139, 140 e 141,

que foram adiados na última

quinta-feira por causa de um

pedido de vistas ,de Ademar
Possamai (PSDB).

Quando os sete projetos
foram votados, já passava das

.

21h30min e o regimento inter
no não permite que novas pro
postas sejam apreciadas após
às 21h. A presidente da 'Câma
ra, Natália Petry (PSB), reuniu
os vereadores por cinco minu
tos e, logo após, decidiu encer

rar a sessão.
Além da análise dos proje-'

tos urgentes, a sessão de ontem
teve também uma homenagem
ao jogador Filipe Luís, no come

ço da noite. Os alunos da Escola

Euclides da Cunha, participan
tes do programa Câmara.Com

Você, estiveram no plenário, mas
não viram suas indicações serem
aprovadas, ,já que elas seriam
analisadas após a votação do re

latório da CEI. As propostas dos
estudantes voltarão ao plenário
também amanhã.

Data: 29, 30 de junho e 01 de julho
Local: XP Investimentos

Novo escritório: 3373-8108

Parcelamento em até lOx no cartão de crédito,

A presidente da Câmara reuniu os vereadores às 21 h30min, e depois anunciou o encerramento da sessão
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A
extensa pauta de projetos ultrapas
sou o período regimental da sessão
de ontem, estendido até o limite
das 21 horas. Mas, mesmo assim, o

tempo foi insuficiente para colocar em vota

ção o relatório final da CEI da Schützenfest.
Antes dele, era preciso que fossem aprecia
das sete propostas do governo em regime de

urgência. Os temas demandaram exaustivos
e contundentes debates, embalados pela
presençamaciça da comunidade.

Apesar do 'terceiro adiamento consecu

tivo da votação, a estratégia da MesaDíre
tora da Casa, por iniciativa da presidente

o
E aí o que foi dito pelo vereador Justino

da Luz (PT), que ontem criticou aPrefeitura
porrealizar audiência do PlanoMunicipal
de Interesse Social de Habitação no mes

mo dia e horário da sessão, vale também
para o colega dele de bancada. Por meio
de sua assessoria de gabinete, Francisco
lamentou estar ausente da sessão, mas afir
mou que sua viagem estava agendada "há
mais de três semanas". E daí?

.
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ca rol i n.a@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Natália Petry (PSB), foi prudente. Subme
tendo o relatório à deliberação do plená
rio depois do prazo regimental, abriria um
precedente para que o governo fosse à Jus
tiça tentar anular o resultado da votação.
Aliás, mandado de segurança se tornou

prática comum nas últimas semanas.

Outra vantagem de adiar é ter a presen
ça dos 11 vereadores no plenário. Ontem, -a
Vaga de secretário foi ocupada pelo suplente
da Mesa, Amarildo Sarti (PV), porque o vere
ador Francisco Alves (PT) preteriu a sessão

para participar de curso sobre processo e

técnica legislativa. Onde? No Rio de Janeiro.

Ia
Na discussão mais longa da noite, um

dos projetos urgentes do governo que foi

aprovado ontem trata da doação de uma

área domunicípio paraoGoverno do Estado
no Santo Antônio para construção de uma
escola. A comunidade, que estava em peso
na sessão, não quer a obra no local escolhi-
do, onde fica a área de lazer do bairro. Mas
os vereadores levaram em consideração a

importância demais vagas na educação.

do
De qualquer forma, o relatório da CEI já

está nas mãos do promotor público Aristeu
Xenofontes Lenzi que, segundo o relator

Justino da Luz (PT), se comprometeu em

analisar os documentos e se pronunciar em
30 dias. Mas, antes disso, Lenzi deve con-

.

_cluir o procedimento investigatório, instau
rado a partir de denúncia protocolada tam
bém pela Câmara no que tange às reformas

. do Parque de Eventos.

Mais uma vez mostra que as

coisas para serem feitas tem lei.
V�RJEAti LEUTPftECHiWCOOIl..SEOmuOO

iCONlBM'OOMARllnOAOE'Q;tlEOGO'llBm:O
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Pois é 1

Outro,
No ofício enviado à Câmara em que co

municava sobre o procedimento prepara
tório, que precede pedido de abertura de

ação civil pública, se for o caso, o promotor
se manifestou sobre a Schützenfest. Ao pedir
para ser informado sobre o andamento dos
trabalhos na comissão, Lenzi disse que a festa
seria alvo de um outro procedimento, já que
se tratam de denúncias diferentes, apesar dos
temas correlatos.

PIERO RAGAZZI

Pois é 2
"Todos concordam que deve reduzir o Na plenária de segunda-feira, Bretzke

número, mas perguntam quem é que vai também criticou o argumento dos políticos,
sair". A declaração é do coordenador da que costumam dizer que "partido só é parti
campanha sobre as eleições da Acijs, Guido do .se tiver candidato". "Concordo em parte",
Bretzke, sobre a postura favorável dos pré- disse o empresário, para quem partido só é

candidatos à bandeira "da entidade de que partido se tiver candidato e o eleger. E ironi
a região lance o menor número de concor- zou legendas que decidiram mão de lançar
rentes na disputa proporcional. Porém, sem candidato a deputado federal, como contri

arredar pé da própria participação. Todos se buição na diminuição de candidaturas. Mas

consideram os mais bem preparados. ... . , Já definiram apoio.a.nome .de fora.

PIERO RAGAZZI

Perguntas
A convite do vereador José

Osório de Ávila (DEM), o diretor
do Hospital e Maternidade São

José, Maurício Souto Maior, deve
participar de sessão da Câmara,
em data a definir. A presença é

para tratar da ameaça de rompi
mento de contrato com a Ajadefi
para gestão do estacionamento
do hospital. Os vereadores pode
riam aproveitar a oportunidade e

perguntar ao diretor se a associa

ção está em dia com as mensali
dades pela locação do espaço. E
detalhar qualitativamente o ser

viço oferecido pelaAjadefi.

O presidente estadual do PT, José
Fritsch (à direita), participa hoje de reu
nião da executiva de laraguá do Sul. Quer
verificar de perto a situação local, visto à
ameaça de desistência do ex-deputado
estadual Dionei da Silva para concor

rer à Câmara Federal. A reunião será
na Câmara de Vereadores, às 19 horas.
Ontem, o presidente do diretório, Rio
lando Petry, saiu em defesa da candi
datura de Dionei, considerando que,
ainda não sendo eleito, tem potencial
expressivo para contribuir com a 'eleição
de Ideli Salvatti ao governo.

ARQUIVOOCP

Palestra
A Aciag (Associação Empre

sarial de Guaramirim) comunica
que os interessados em participar
da palestra com Alberto Bial de
vem se apressar, porque os rngres
sos estão acabando. "O sucesso

vem da tabela" vai abordar o tema
o trabalho em equipe. A pales
tra comemorativa aos 32 anos da

Aciag acontece no próximo dia 5,
às 20 horas, na sede. Reservas com
Ana Carolina (3373-7525) ou Iana
ra (3373-7531).
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CHARGE

OOLEfrOR

lavar louça

Nesses
dias frios, em que

a água sai da torneira

quase em cubinhos,
para aqueles que não

têm máquina de lavar- louça
nem torneira elétrica, essa ta

refa doméstica ne-

cessária, mas não
muito agradável
de ser realizada,
torna-se ainda me

nos agradável.
Bem, se houver

alguém que goste,
que realmente gos
te de lavar louça, le
vante a mão. Puxa!
Não estou vendo
nenhumamão levantada...

Pois é, pode ser que exista al

guém que goste dessa tarefa, mas
com sinceridade até hoje ain
da não conheci ninguém. Mas,
como li certa vez em um livro,
que não me lembro o nome, pois
faz muito tempo,. a nossa vida é
feita de escolhas, mesmo nas coi
sas mais simples. Por exemplo: a
gente prefere lavar a louça a co

mer em pratos sujos ..
Usar pratos e talheres descar

táveis poderia ser a solução, mas
além do preço proibitivo para
uso diário, ainda tem a questão
ambiental: a quantidade de lixo
aumentaria aindamais.

O ideal seria que se aprovei
tássemos a ideia de Monteiro
Lobato. nu livro ."A Reforma. da

Natureza", e os livros fossem co

mestíveis: à medida que se fosse

lendo, arrancariam as páginas
e as comeriam - verdadeiro ali
menta para corpo e alma.

De acordo com o gosto de
cada um, esses li
vros teriam sabores
diferenciados. Fa
mílias que não al

moçam na mesma

hora poderiam pe
gar um livro de con

tos, e cada um leria
um ou dois contos

e deixaria o livro na

geladeira para ser

continuado pelo

"
Para lanches
rápidos,
serviriam

panfletos de
propaganda. Já
pensou como
seria bom.

"
próximo familiar.

Para lanches rápidos, servi
riam panfletos de propaganda.
Já pensou como seria bom, �o
receber um panfleto de propa
ganda que não tem nada que nos
interesse, ao invés de amassar e

jogar no lixo (ou pior, como fa
zem algumas pessoas que jogam
no chão), dobraríamos com todo
o cuidado para degustar mais
tarde. Além de não ter louça para
lavar, ainda as ruas permanece
riam bem mais limpas e o povo
teria mais acesso à leitura.

Mas, como infelizmente isso
ainda não foi inventado, o jeito
é encerrar por aqui e ir lavar a
louça.

Célia Biscaia Veiga, bancária

parentes para cargos de primeiro escalão. Após
a edição destamesma súmula ocorreram demis
sões pelo entendimento de que é proibido que
parentes não concursados trabalhem no mes

mo órgão, independentemente de subordina
ção entre os pares. Mas a medida serviu para

causar mais dúvidas' sobre
o assunto e retardar o fim
da contratação de parentes
na estrutura pública. E esta
decisão mais recente do Su

premo piora ainda mais a

situação já que o presidente
do órgão abre nova exceção
ao contratar um casal para
trabalhar no órgão. Os mi
nistros justificaram a me-

dida afirmando que a proi
bição não pode ser levada aos extremos, o que
para muitos é uma demonstração do famoso

'jeitinho brasileiro' de burlar regras e encontrar

uma maneira de se beneficiar com isso. O mais

grave é que a desmoralização da campanha con
tra o nepotismo parte do órgão que deveria ser o

mais feroz no combate ao problema.

EOfrORIAL

·E agora?
O

debate já antigo sobre o nepotismo
teve mais um capítulo. Enquanto em

Jaraguá do Sul, a nova Lei Orgânica do

Município pretende acabar com qual
quer dúvida em relação ao assunto, em Bra

sília, ao montar sua equipe na presidência
do Supremo Tribunal Federal
em abril deste ano, Cezar Pelu
so afrouxou a regra que impede
o nepotismo no serviço público.
Peluso nomeou um casal para o

STF com base no entendimento
de que é legal a contratação de

parentes num mesmo órgão se

não houver subordinação entre

eles. Posição contrária ao enten
dimento do Conselho Nacional
de Justiça, que diz que mesmo

em casos onde não há subordinação, O nepo-
, tismo é proibido.. .

.

. Na verdade são duas situações distintas tra
tando do mesmo assunto que é o nepotismo. A
administração do município tem como base a

súmula vinculante editada em agosto de 2008

pelo S'IF que abre brecha para contrataç-ão de

OOLEITOR
,

Os santos, esses coitadinhos

Faltaram
fazê-lo

escutar os

discursos da
Dilmaeas
entrevistas
do Lula, e
vice-versa.

Atrasei
para falar de Santo Antônio. Mas

ainda dá tempo de tricotar sobre o São
João, que parece que também sabe e

gosta de resolver pendengas. Mas tem
que dar alguma coisa, fazer o salamaleque todo.
Amassar pão, barro, cheirar ervas, pegar na pi
menta, cortar pau.

Pobre Santo Antônio. Essa
hora deve estar por aí, de cabeça
para baixo,mergulhado na água,
na banheira, no copo. Já lhe ba
teram na cabeça, roubaram o

Menino Jesus de seus braços. Já
o fizeram amassar a massa do

pão até não querer mais. Falta
ram fazê-lo escutar os discur
sos da Dilma e as entrevistas do
Lula, e vice-versa. Isso só porque
quem faz tudo isso com ele quer
pedir para casar, Por isso, talvez,
de vingança do santo, os casa

mentos estejam esses desastres?
Estamos em plena época de

festas caipiras, como antígamen
te chamávamos essas delícias
regadas a quentão, com muita

pipoca, paçoca e correio elegante. Lembrei que
há muitos anos, aqui em São Paulo, nesta épo
ca nos encontrávamos no Mirante do Morumbi,
para ver a cidade iluminada.

Agora não tem mais disso. Até festa oficial
convida só os sertanejos e os rebolations. E as

�

"

quadrilhas, bem, quadrilhas temos muitas. Os

buscapés correm atrás sim, de nossos traseiros.
Tudo sem a graça colorida daqueles anos das
ruas cheias de crianças com roupas xadrezes de
flanela, tranças, chapéus-de-palha, pintas pre
tas pintadas nas faces. Os santos, coitados, vira
ram excluídos digitais.

E torturados, os infelizes. E as

pessoas chamam isso de simpa
tias. Imagine se não fossem. Os

japoneses também pegam o Da

ruma, pintam um olho e deixam
o outro cego até que ele apresen
te 'seus serviços. O gato Maneki
Neko fica com a patinha levan
tada tentando atrair sorte, cheio
de câimbras.

Mas, gente, calma! Ainda
dá tempo de -pedir umas coi
sas para o São João. A sabedo
ria popular garante que essa é

uma data mágica e propícia a

muitos encantamentos. Mãos
à obra! Veja se capricha e pensa

. na humanidade, e em nós, bra
sileiros, para que sejamos pro

tegidos de todo o mal.
Afinal, acreditar é poder.

. Acreditar é o primeiro passo.
Acreditar é preciso.

"

MarliGonçalves, jornalista
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Primeira reunião do núcleo recém-criado aconteceu na tarde de ontem
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Gastronomia
•

-Jaraguaense
será divulgada
Núcleo de Bares e Restaurantes
define ações para fortalecer o setor
JARAGUÁ DO SUL

Divulgar a diversidade da
gastronomiajaraguaense e

unir forças para a solução
de problemas comuns aos
empresários do ramo de .

bares e restaurantes.

na busca de preços mais acessíveis,
I

como no fornecimento de gás, car
ne e bebidas e a divulgação ampla
dos serviços oferecidos pelos asso

ciados. Outro objetivo é promover
capacitações para diminuir a rota

tividade de funcionários - uma dás
principais dificuldades para quem
trabalha no ramo de bares e restau

rantes - e reforçar a importância do
PAS (ProgramaAlimentos Seguros),
do governo federal, garantindo a

qualidade dos alimentos servidos.

oi com esse objetivo que o

Núcleo de Bares e Restau
rantes da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do

Sul) eApevi (Associação dasMicro e

Pequenas Empresas do Vale do Ita
pocu) promoveu ontem a sua pri
meira reunião itinerante. O núcleo,
criado em abril deste ano, pretende
integrar empresários do segmento e

definir ações para fortalecer o setor.
"Queremos divulgar a gastronomia
de Jaraguá do Sul e mostrar que a

cidade tem opções variadas para
. quem. deseja sair para jantar", co
menta a consultora do núcleo, Ma
rianaAparecida deAndrade.

Entre as ações previstas pelo nú
cleo está a parceria entre os donos _ Daiane z.tIhelini
de bares e ����t�s �� si.4�B�� ..���YP!'�rl;lr.. .-s , ••••••••

Para realizar as ações, o nú-·
cleo contará com a parceria da

Prefeitura, SBR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Amvali (Associação dos Muni:'

cípíos do Vale do Itapocu), Con
vention Bureau e o Núcleo de

HospitalidadeAcijs/Apeví.

Geral 7

Uma iniciativa para garantir
o bem-estar dos advogados. Este
é objetivo da "Nossa ação Caasc
2010 -.O Advogado em Primeiro

Lugar", promovida pela Caixa de
Assistência dos Advogados de
Santa Catarina hoje em Jaraguá
do Sul e Guaramirim. O evento

, pretende oferecer, aos advoga
dos da região e seus familiares,
acesso a exames gratuitos de

saúde, divulgação de benefícios
e calendário de atividades e cur

sos, além de esclarecimentos

gerais sobre os programas de
.

senvolvidos pela Caasc - como

Advogados têm acesso a

serviços gratuitos hoje
JARAGuÁ DO SUL previdência complementar, con

vênios, concessão de crédito,
plano de saúde e informações
gerais sobre a entidade.

As atividades acontecem das 9h
às llh30 no CPL (Centro de Profis
sionais Liberais) e das 14h às 18h
no Fórum de Iaraguá do Sul e das
14h às 17h30 no Fórum de Guara
mirim. Segundo a entidade, a mo
bilização acontece no Estado pela
primeira vez e, nos municípios
onde ela já ocorreu o movimen
to foi 30% maior do que a meta
prevista. Depois de Iaraguá do

Sul, a ação acontece em Brusque,.
Blumenau e Balneário Camboriú .

DIVULGAÇÃO

Entre os serviços oferecidos aos advoqados estão os exames gratuitos

Casa noturna é fechada pela
Prefeitura por falta de alvará

JARAGUÁ DO SUL
A casa noturna "Iump" loca

lizada na rua João Planincheck,
foi fechada pela Prefeitura no
início da tarde de ontem porque
não tinha autorização para fun-

. cionar. O local foi inaugurado na
sexta-feira passada e não poderá
promover eventos até que a do

cumentação esteja legalizada.
De acordo com o subgerente

de fiscalização, Israel Cani, a casa
noturna foi notificada depois que

. vizinhos registraram reclamação
naouvidoria da Prefeitura sobre o
barulho durante a festa. Segundo
ele, o setor de fiscalização solici
tou melhorias rio estacionamen
to e na área acústica. O projeto
acústico precisa ser apresentado
à Fujama (Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente) para em se

guida a Prefeitura emitir o alvará
de funcionamento.

Cani explica que não há um

prazo determinado para que Os

proprietários regularizem a do

cumentação, mas que a casa não

poderá promover qualquer tipo
de evento enquanto as irregulari-

. dades não forem corrigidas. "Hoje
(ontem) só emitimos a notificação
e agora somente os responsáveis
pelo local podem entrar lá': expli
cou. Conforme Cani, caso o local
volte a funcionar sem autorização,
a casa será interditadae osproprie
tários poderão sermultados.

O sócio-proprietário da casa

noturna, Luiz César da Silva, ga- .

rantiu que a equipe apresentou
projeto acústico à Prefeitura e

que o local tinha alvará provisó
rio para realizar a inauguração.
Ele também afirmou que o alva
rá de funcionamento deveria ser

liberado pela Prefeitura ainda na
tarde de ontem. Silva disse ain
da que o barulho ouvido pelos
vizinhos foi do lado de fora do
estabelecimento porque alguns
carros estavam com o som ligado..
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Contrataçõesvencem
de

·

õesoutravez
Município encerramaio com saldo de 398 vagas
JARAGUÁ DO SUL dispensas. Com isso, restaram de

saldo 398 vagas.
A média é inferior à descrita

em abril, março, fevereiro e janei
rode 2010. Porém, muito superior
à maioria dos resultados verifi
cados no ano passado, quando a

cidade contabilizou sequências
negativas. Como de costume, a

lista de setores que mais registra
ram funcionários é encabeçada
pela indústria da transformação,
com 1.743 postos ocupados. Atrás,
disputando a segunda colocação,
está o segmento de serviços (685)
e o comércio (604).

"Do lado contrário, o ranking
também tem os três, igual
mente, nas primeiras

-

posições.

Pelo quinto mês
consecutivo, Jaraguá
do Sul tem motivos para
comemcrar os números
equivalentes à geração
de emprego.

De
acordo com o levanta

mento -do Ministério do
Trabalho, divulgado nes

ta semana, o município
fechou maio, novamente, com

mais admissões que demissões.
No período, foram oficializadas
3.225 contratações frente a 2.827

Eles dispensaram 1.416, 630 e

548 trabalhadores. Diferente
dos campões, a agropecuária,
a construção civil e a extração
mineral terminaram o mês com
saldos que puxaram o total ge
ral para baixo.

Apesar disso, a soma desses
cinco meses de 2010 demonstra
um cenário bastante diferente
do verificado em 2009. Se no ano

passado inteiro foram contrata
das 30.458 pessoas e demitidas
outras 30.982, agora, as admis
sões chegaram a 17.138 contra

apenas 13.587 dispensas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Setores estão
aquecidos,
diz secretário

ATIVIDADE

ECONOMICA

Na opinião do secretário da Indús
tria, Comércio eTurismo de Jaraguá do
Sul, Célio Bayer, os saldos posítivos são
resultado da realidade vivenciada pela
economia local. "Todos os setores es- "

tão aquecidos", comenta. Ele também
explica que, em 2010, os números só
não foram mais positivos porque os

compradores estrangeiros ainda ten

tam se equilibrar depois" das turbu
lências causadas pela última crise fi
nanceira mundial. Por isso, quem tem

absorvido a parcela mais significativa
daprodução émercado interno.

Outra situação que força as con

tratações para baixo vem sendo tema

frequente de discussões e projeções
no município. A falta de mão de obra,
segundo Baye� impede a ocupação
das cerca de duasmil vagas de trabalho
abertas no município e, consequente
mente, a evolução dos números.

EXTRATIVA MINERAL

TOTAL TOTAL VARIACAO
ADMIS. DESUG. SALDO EMPR %
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TOTAL
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3.225 2.827 398 0,62

E EXTRAÇÃO INERAL

com resultado positivo na geração
de empregos. Durante o período,
as empresas fixadas no Estado for
malizaram 89.143 contratações e

dispensaram 83.705 funcionários,
restando um saldo de 5.438 postos
de trabalho. Quase 80% desta soma

maio com números positivos. Elas
abriram 1.693.332 vagas e fecharam
1.395.291.Assim, conforme oMinis
tério do Trabalho, o número de bra
sileiros com carteira assinada chega
a 34.261.387, marca considerada
histórica. Em termos geográficos,
também houve expansão do em

prego no país inteiro.
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Irmãos apoiados pelo JaraguaTec encontram nicho de mercado

Incubada, empresa consegue
nacionalizar ideia e inovar

JaraguaTec tem 15 empresas
incubadas e nove graduadas

JARAGUÁ DO SUL
Dois produtos, duas noví

dade. Esses são os resultados
do trabalho dos irmãos Fábio e

Ricardo Schmidt. Donos de uma

empresa acompanhada pelo Ia
raguaTec (Núcleo de Desenvol
vimento Integrado de Incubação)
desde agosto de 2009, eles foram
contemplados pelo programa Si

napse da Inovação, no ano pas
sado. E, agora, se preparam para
comercializar ideias transfor
madas em equipamentos .

Segundo o gerente executivo
da incubadora, Victor Danich, a
intenção é exatamente esta.Além
de ceder espaço e condições para
os negócios apoiados se estrutu

rarem, o JaraguaTec ainda os di
reciona à concorrência em editais
públicos de pesquisa científica e

tecnológica. Foi isso que aconte-
"

Em funcionamento desde
2004, o Núcleo de Desenvolvi
mento Integrado de Incubação
assessora 15 empresas que têm
como foco a inovação tecnológi
ca. Ele é apoiado pela Secretaria
de Indústria e Comércio de Iara
guá do Sul e possui como pareei
ras institucionais entidades como
a Acijs (Associação Empresarial),
Apevi (Associação de Micro e Pe
quenas Empresas do Vale do Ita
pocu) e Sebrae.

Conforme o diretor, Victor
Danich, o diferenciei! do Iaragua
Tec é que ao invés de direcionar
as vagas SOll1ente a ell1presas
de tecnologia da informação,

. IND. TRANSFORMAÇÃO ,1.7.43 1,416

FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

89 mil contratacões no Estado
3

Assim como Jaraguádo Sul, San- são representados pela indústria da
ta Catarina também fechou o mês transformação. Os únicos setores

com números negativos foram a

agropecuária (-2.028) e a extração
mineral (-2).

Nas estatísticas nacionais di

vulgadas pelo governo federal, o

cenário é ainda mais favorável. To
das as áreas analisadas encerraram

•

,

ceu com a dupla.
Conforme Fábio Schmidt,

seis meses de desenvolvimen
to financiados pelo projeto re

percutiram na produção de um

aparelho que, até então, só po
deria ser adquirido junto a for
necedores do exterior. O Sistema
deTeste emEstatoresBobinados
servirá para garantir a qualidade
de motores diagnosticando pro
blemas antes mesmo da mon

tagem final. "Nacionalizamos o

produto", explica. Paralelamente,
eles ainda criaram um registrador
remoto capaz de identificar alte- -

rações de temperatura, umidade,
pressão e torque, por exemplo,
emequipamentos através deuma
antena sem fio. A expectativa de
venda é de até três" unidades
anuais do primeiro e de cinco
mensais do segundo.

ela também trabalha em áreas
como ll1etalmecârllca, robótica
e automação. Uma vez instala
dos, todos os negócios dividem
os gastos gerados pelo consumo
de energia elétrica, água e tele
fone. Em contrapartida, ainda
têm acesso aos "laboratórios da

Unerj, instituição que o abriga.
Para fazer parte do progra

ma, é preciso apresentar um

plano de negócios e receber
aprovação do grupo de ava

liadores. A incubação encerra

quando completa quatro anos.

Atualmente, o Núcleo possui
duas empresas associadas e ou-

tras nove graduadas.
'
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Usina de leite fecha as portas
Estrutura, no bairro Garibaldi, era-responsável pela produção de 23 mil litros pormês

-Ó: JARAGUÁ DO SUL'

Portas fechadas, ausência
de funcionários e sem

produção alguma. Essa é.
a atual situação da míni
usina de leite, construída
no bairro Garibaldi.

H
á cerca de duas semanas
os produtores que man
tinham a estrutura re

solveram fechar as por
tas e passaram a revender o leite

para uma empresa de bebidas.
O responsável pelo Condomínio
de Produtores de Leite não'aten
deu à reportagem do O Correio

do Povo e não quis revelar o real
motivo do fechamento, mas de
acordo com os próprios produ
tores, as dificuldades financeiras
impediam a continuidade dos
trabalhos no local.

Um dos afetados pela medi
da foi o produtor rural Norberto
Spredermann, que há mais de
dois anos repassava Q leite de
sua produção para a mini-usina.
Vendia em média, 600 litros por
"

.

.' . "
A usina tinha muitas dívidas.
Mas o fechamento foi ruim

para todo mundo, um grande .

prejuízo para nossa região.
NORBERTO SPREDERMANNJ

PRODUTOR RURAL

"

Abatedouro
permanece

.

inutilizado
A mini-usina está construída

na localidade de.Ribeirão Cacíl

da, no bairro Garibaldi, ao lado do
abatedouro municipal. Ambos fo
ram erguidos com recursos muni

cipais. Inaugurado há cinco. anos,_

pelo então prefeito Irineu Pasold,
o abatedouro custou R$ 600mil aos
cofres públicos, mas nunca foi utili
zado. No ano passado, a Prefeitura
estudava a possibilidade de alugar

. o espaço para a iniciativa privada.
A reportagem do O Correio do Povo

entrou em contato com o secretário

municipaldeAgricultura, Ingo Robl,
para esclarecer a situação tanto da
mini-usina quanto do abatedouro,
mas o responsável pela pasta não
quis se pronunciar.

mês e recebia por cada litro R$
0,59. "Estou há meses sem rece

ber. Cheguei a emprestar R$ 4 inil
.
para a usina e não recebi ainda. A
usina tinha muitas dívidas. Mas
o fechamento foi ruim para todo

mundo, um grande prejuízo para
nossa região", argumenta.

FUNCIONAMENTO

Ainda de acordo com o pro
dutor, a usina era responsável por
urna produção de até 23 mil litros

por mês. Dois funcionários tra

balhavam no local. O leite tipo C

beneficiado.na mini-usina era co

mercializado através da Coopera
tiva de Produção Àgropecuária de

Jaraguá do Sul e chegava ao consu
midor final com a marca Vale-Co
lonial. Por emitir as notas e viabili
zar a venda do leite beneficiado, a
Cooperativa recebia uma margem
de 15% do preço do produto. "Com
a usina nossa região crescia. É uma
estrutura boa que agora está para
da", enfatiza o produtor.

• Deb�ra Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Mini-usina, no bairro Garibaldi, permanece fechada há cerca de duas semanas

PRIORIDADES 'ESTÃOSENDOORGANIZAD

Turismo será
planejado e

incentivado
A secretaria.municipal da

Indústria; Comércio e Turis
mo estuda a possibilidade de
desenvolver junto de entida
des locais ligadas à atividade
turística um planejamento
integrado para o setor. Entre

as iniciativas incluídas no pla
no de turismo integrado es

tão a criação de uma agenda
única de eventos, a realização
de urn inventário turístico e a

definição do produto turístico

Jaraguá do Sul.
A divulgação dos pontos

turísticos da cidade também
está entre as prioridades do

plano dê ação, de acordo
com o secretário da pasta,
Célio Bayer. Uma reunião

para acompanhar o anda
mento da implantação das

prioridades será realizada em
julho, em data, horário e local
a serem confirmados.

Plano inclui elaboração de um inventário
turístico e divulgação dos atrativos da cidade'

'" 'g ,

Entre as in.iciativas incluídas no plano de turismo
integrado estão a criação de uma ag,nda única de

.

ev.entos, a realização de um. inventário turístico e

a definição dó produto turístico Jaraguá do Sul.
;iW __ ',", "" "!Ji;.

I'

Projeto discute
prescrição de
medicamentos

Medicamentos isentos de prescrição
médica, como analgésicos e antiácidos,
podem passar a ser prescritos por um
farmacêutico na hora da venda, caso seja
aprovado um projeto de resolução em

discussão no Conselho Federal de Farmá
cia (CFF).A entidade diz que o objetivo do
projeto é diminuir os riscos da automedí

cação. Mas a medida divide opiniões en
tre os profissionais do segmento e prome
te causar polêmica na classe médica.

Segundo a proposta de resolução,
que deve ser votada ainda este mês pelo
CFF, . caberia ao farmacêutico avaliar
o. paciente e prescrever o tratamento,
dando a orientação por escrito.

O farmacêutico Silvio Boppré concorda
com amedida e diz que o importante é que
o consumidor opte sempre por urn estabe
lecimento que conte com urn farmacêutico

profissionaL "Seria bom regulamentar isso.
Lembrando que amedida só vale parame
dicamentos isentos de prescrição médica.
O farmacêutico profissional e ético pensa
na saúde do paciente. E a orientação é para
que sempre que persistirem os sintomas,
ele procure urnmédico", explica.
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GUARAMIRIM

o comércio ambulante que /

nem sequer possui licença .

. do governo municipal para
- vender os produtos pela
cidade está se tornando um

problema cada vez maior
para os proprietários de
lojas em Guaramirim.

li
dos casos que exemplifi

aessacondição seconcen
a em uma vídeo-locadora

do Centro. Conforme relata
a atendente Naiara Beatriz Pereira,
23 anos, os negócios são prejudica
dos porque os consumidores têm
acesso àsmercadorias antesmesmo
de elas chegarem até a loja. "Muitas

o CORREIO DO POVO .' Quarta-feira, 23 de junho de 2010

vezes o comércio ambulante não é

diretamente, mas percebemos que
os clientes assistem aos filmes an

tes mesmo de recebermos os vídeos

originais", observa.
A falta de fiscalização da Prefei

tura aumenta a concorrência des
leal e gera reclamações constantes
dos comerciantes legalizados. O

município tem apenas um fiscal,
que se concentra em resolver os

problemas internos da Prefeitura.
Entretanto, o secretário de Ad

ministração e Finanças, Rolf An
tonius Júnior, adianta que até' de
zembro um concurso público deve
acoritecer para formar uma equipe
com, pelo menos, quatro fiscais. liA
demanda de trabalho interno aca-

'

ba ocupando o tempo do fiscal e se
deixa de fazer a fiscalização exter

na", justifica.

Placas orientam ambulantes

N E

Sem tis ização,
'pirataria cresce
Ação de ambulantes não tem repressão necessária

Na tentativa de coibir o comér
cio irregular, cinco placas- foram
distribuídas pela área central do

município. O objetivo se resume

em informar o vendedor ambulan
te da obrigatoriedade de regularizar
o comércio e pagaruma taxanaPre
feitura para poder trabalhar na ci-

dade. Cada unidade custou R$ 200.

Segundo o secretário de Desenvolvi
mento Econômico, Jair Pereira, ou
tras duas sinalizações vão ser postas

. às margens da BR-280. Caso a legis
lação não seja respeitada, se aplica
o recolhimento das mercadorias e

multa aos comerciantes.

CÉSAR JUNKES

"
A demanda
de trabalho'
interno acaba
ocupando o

tempo do fiscal_e
se deixa de fazer
a fiscalização
externa.

ROLF ANTONIUS
JÚNIOR

"

CDs e OVOs falsificados prejudicam
o comércio e locação de vídeos

PREFEITURA LANÇA AGENDA PARA RECOLHER LIXO NOS BAIRROS

Projeto para
premiar bons
,pagadores
CORUPÁ

A Secretaria de Admi
nistração e Finanças de
Corupá está preparando
um projeto para premiar
os bons pagadores. A ideia
é favorecer os contribuin
tes que pagarem o IPTU
(Imposto Territorial e Pre
dial Urbano) nas datas
previstas, seja através de
parcelamentos ou paga
mentos em cota única. A

população terá a chance
de ganhar televisores" ge
ladeira, entre outros itens
a ser sorteados.

Ainda se estuda os cri
térios e os valoresmínimos

para ganhar os cupons
de concorrência que vão

contemplar o projeto a

ser levado para a votação
da Câmara de Vereado
res na próxima semana.

'O sorteio pode' acontecer
em dezembro deste ano.

Segundo as informações
da' assessoria de comu

nicação do governo mu

nicipal' essa ação está
autorizada pelo Tribunal
de Contas. Esse tipo de

campanha jáacontece em

outras cidades brasileiras
com o intuito de diminuir
a inadimplência.

Programa Bota Fora inicia nesta sexta-feira
GUARAMIRIM

o destino certo do lixo em

Guaramirim contempla um

cronograma do Programa Bota
Fora. A marota dessa tarefa ini
cia nesta 'sexta-feira (25), nos

bairros Amizade, Recanto Feliz,
Imigrantes eVila Progresso (con
fira a agenda no box). Um dos

objetivos é incentivar a limpe
za, principalmente, dos terrenos
baldios, além de conscientizar
a população sobre os cuidados
com o meio ambiente.

Uma equipe da Secretaria de
Infraestrutura vai recolher móveis
usados, árvores cortadas, entulhos
de construção, entre outros mate
riais. Para participar, é fácil. Basta
os moradores acompanharem o

calendário do programa, e na data
marcada depositarem os lixos em

,

frente às residências para poste
rior recolhimento.

Esse é um programa que já
havia sido realizado nas admi

nistrações anteriores. No entan

to, as ações estavam desativadas.
A partir de agora, o serviço deve

acontecer, pelo menos, três vezes
por ano. Nessa etapa, três cami
nhões, três, retroescavadeiras e

uma equipe' com 12 pessoas vão
trabalhar pelos bairros. Para a

segunda edição, o governo mu

nicipal pretende promover um
mutirão com pintura de postes e

limpeza de ruas. Equipe do governomunicipal passa pelos bairros para recolher entulhos

• CALENDÁRIO DO
PROGRAMA BOTA FORA

• Sexta e sábado (Dias 25 e 26)
Bairros: Vila Amizade, Recanto Feliz,
Imigrantes e Vila Progresso
• Dias 9 e 10 julho
Bairros: Vila Nova, Nova Esperança e

Loteamento Beira Rio

• Dias 23 e 24 de julho
Localidades: Centro e Avaí

• Dias 6 e 7 de agosto
Bairros: Caixa d'Água, Brüderthal,
Quati e Escolinha

• Dias 20 e 21 de agosto
Localidades: Guamiranga, Corticeira,
Corticeirinha e Poço Grande

• Dias 3 e 4 de setembro
Bairros: Bananal do Sul, Ilha da Figuei
ra, Loteamento Schmltz e Vila Freitas

• Dias 17 e 18 de setembro
Localidades: Figueirinha, Vila Richter,
Vila Carolina, Rio Branco e Barro Branco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. .

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 23 de junho de 2010

Mercado Regional

Lourival Karsten

Sonhos futurosSonhos antigos
Entre os projetos defendidos pela classe empresarial, estão algumas

reivindicações antigas como a' duplicação da BR-280, o escritório da Fat
ma, amacrodragagem dos rios da bacia do Itapocu, contorno ferroviário
de Guaramirim e Jaraguá do Sul, Transjaraguá, aumento do efetivo da

polícia, mais varas no Fórum de Jaraguá do Sul e Guaramirim, mais car
tórios, recursos para os hospitais assim como outros mais recentes entre
os quais se destaca a integração das emergências de Samu, Bombeiros e

PM, Penitenciária Regional e destinação de verba do fundo Social para
os Bombeiros Voluntários. Como se vê, continuamos lutando por cau
sas que já deveriam ter sido atendidas hámuito tempo.

- O presidente daAcijs, Durval Marcatto Júnior destaca que
pela quantidade de anos que leva para qualquer pleito sair do.
papel, já está na hora de nos mobilizarmos por outras obras

que dentro de 10 ou 15 anos se tornarão muito necessárias.
Lembrou que a logística é e será cada vez mais um entrave ao

nosso progresso. Um exemplo é a BR-lOl que foi duplicada,
mas que hoje já apresenta um trânsito muito intenso e cer

tamente em mais uma década será mais' um gargalo impe
dindo o progresso da região. Lutar por-estas obras desde já,
portanto, é uma ação necessária.

Triturando
resíduos

A constatação de que as

empresas saíram mais efi
cientes da crise não é ape
nas no Brasil, mas em todo
o mundo. Quando uma crise
nos força a rever os proces
sos,' muitas vezes constata

mos que temos muita coisa

para melhorar. Foi esta a

constatação da Bandit In
dustries dos EUA, especia
lizada em equipamentos de

trituração de resíduos. A

constatação de que emmui
tos casos o uso de motores

diesel era muito oneroso

levou a empresa a adotar
os motores Weg em potên
cias que vão de 50hp a 1000

hp em seus equipamentos.
Desta forma, a Bandit dei
xou de triturar lucros.

Prícrídades
Fruto da participação daAcijs, Apevi, CDL, Sindicatos, OAB, Unerj

e outras entidades, foi construída uma pauta de prioridades para
nossa região que foi apresentada pelo vice-presidente para assuntos

.

jurídicos da Acijs, Dr. Jackson da Costa Bastos, na noite de segunda
-feira no Cejas. A lista será apresentada aos candidatos a cargos eleti

vos, buscando o compromisso formal dos mesmos em lutar por estas
\ bandeiras. O projeto também será enviado para a Facisc, que organi
zará um rol de prioridades apresentadas por todo o Estado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas e Papelão, com

base territorial nos municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schrõe
der, por seu Presidente Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os integrantes da categoria pertencente
à indústria da Borracha, representados por esta Entidade, sindicalizados ou não, para compare
cerem aASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de junho de
2010 (sábado), às 08 (oito), tendo por local a sede da entidade, sito Rua José Leier n° 388, Bairro
Centro, na cidade de Iaraguá do Sul - Sç_ para discutirem e deliberarem por escrutínio secreto,
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das reivindicações referente às condições de salá
rio e trabalho, a serem discutidas com a Categoria econômica, visando à renovação das normas
coletivas vigentes; b) Ratificação do desconto em folha de pagamento da Contribuição Negocial,
a ser recolhida em favor da Entidade Profissional ou forma de custeio da entidade; c) Outorga de
poderes para aDiretoria do Sindicato e da Federação dos trabalhadores nas indústrias do Estado
de Santa Catarina FETIESC, para osmembros da Comissão de Negociação Coletiva dos Trabalha
dores e aos Advogados contratados, para firmar Convenção e Acordo Coletivo, ajuizar Dissídio
Coletivo de Trabalho, transigir e desistir, de forma conjunta ou separadamente; d) Deliberação
sobre a conveniência de dar caráter permanente as Assembléias, enquanto perdurar a campanha
salarial, permitindo qu� as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados
nos locais de trabalho; g) Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à
Diretoria do Sindicato profissional para convocarAssembléia Geral, durante a campanha salarial.
Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, aAssembléia será realizada 30 (trinta)
minutos após, em segunda e última convocação, no mesmo dia e local acima designado, com
qualquer número de presenças.

Jaraguá do Sul-SC, 21 de junho de 2010

Sérgio Luís Ferrari - Presidente

Economia 11

Projeto
voz única

Capitaneado pela empre
sária e vice-presidente de

Marketing da Fasisc, Chris
tiane Hufenüssler, o projeto
Voz Única da Federação das

Associações Empresariais
de Santa Catarina busca a

construção' de uma posição
única das 145 Associações.
Empresariais do Estado em

relação à representação po
lítica. A ação terá cartilha,
encontros com candidatos e

leva em conta o fato de que
"os representantes políticos
são os gestores do dinheiro

gerado pela ação dos empre
sários e cobrados de toda a

-

sociedade". Buscar um con

trole sobre o correto uso dos

recursos, portanto, é um ato

de cidadania.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá

do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALFREDO LEITHOLDT, CI n045.974-7 -

.

SESP-SC, CPF n° 004.362.089-20, empresário brasileiro, casado com REGINA FOm LEI

THOLDT, CI n° 235.857-3, CPF n° 383.091.819-49, pelo regime da comunhão Universal
de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 23- Pastor

Ferdinando Schlunzen n° 194, nesta cidade, REQUERERAM com base no artigo 213, inciso

II, da Lei n06.015/73, com as .modíficações introduzidas pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, .

a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade, nas
ruas 12-Avenida PrefeitoWademar Grubba e 144- Carlos May, transcrição sob n° 42.553, fls.
223, Livro n° 3-V; a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste
Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° domencionado dispositivo legal, .

FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para, querendo,
se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRON
TANTES ANTONINHA NICOLETII, residente na Rua José Marcelino Muller n° 47, Bairro .'

Baependi , Jaraguá do Sul-SC (CEP 89256-460); HILDEGARD GAEDKE SCHULZ, residente."
na Rua Carlos May n° 257, Bairro Baependi, Iaraguá do Sul-SC (CEP 89256-450); LILIAN
RUBLITZ, residente na Rua Avanhandava n° 921, Apto 72, Bela Vista São Paulo-SP (CEP
01306-001) ; ELISA SCHUNEMANN VIANA E SAULO BENJAMIM,-residentes na Rua Dr.'

Bueno de Azevedo n° 87, apto 53, Jardim Germania, São Paulo-Sl' (Cep 05849-270). Se for o -.

caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao
'

endereço deste Registro de Imóveis (situado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 1683,
.

centro, na cidade de Iaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs ás

18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência d (o) (a) (s) confrontante(s)
que não apresentartem) impugnação no prazo da notificação.

Iaraguá do Sul, 14 de Junho de 2010

AOFICIALA

EDITAL
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Ultimo diapara se inscrever
Estudantes do país inteiro podem participar de prova preparatória para o Enem

nível no site www.prevestibular.ufsc.br
durante as 10h30 e 12h dos dois. dias.
Para participar, é escolher o dia 26 ou

27 para responder as 30 questões que
fazem parte do simulado..

Hoje é o último dia de inscrição
para o simulado online do novo

Enem, que acontece nos dias
26 e 27 de junho.

Até
o começo da semàna, mais

de cinco mil alunos que estão

cursando ou já concluíram o

Ensino Médio já estavam ins
critos - a expectativa é de que, até anoite
de hoje, o número de inscrições chegue
a 10mil estudantes. Apesar de estar dis
ponível para todo o país, a maior parte
dos participantes deve ser de Santa Ca

tarina, já que o simulado da provaEnem
é realizado pela Universidade Federal
de Santa Catarina em parceria com a

Secretaria de Estado da Educação.
Este é o primeiro ano em que o si

mulado será disponibilizado para todo
o Brasil- antes, o teste era feito apenas
pelos alunos dopré-vestibular da UFSC.
Segundo a coordenadora de marketing
do' pré-vestibular da UFSC, Simone de

Moraes, amudança é para prepararme
lhor os brasileiros para o Enem, já que

Inscrições para o Enem
vão até o dia 9 de julho e

podem ser feitas no site www.
enem.inep.gov.br.

Os cinco alunos de escolas públicas e

outros cinco de escolas particulares que
tiverem os melhores resultados deverão

responder a pergunta: "Por que o Simula
do Novo Enem Online é a sua chance de

chegar preparado para o Enem?". As res

postas serão julgadas por uma comissão,
e os autores das trêsmelhores vão receber
um notebook. O nome dos vencedores
será divulgado no dia 3° de junho nos si
tes www.ufsc.edu.br e www.prevestibular.
ufsc.br. Já as inscrições para o Enem,
que começaram ontem e vão até o dia

9, podem ser feitas no endereço www.

enem.inep.gov.br.
o exame passou a servir como processo
seletivo de várias outras faculdades por • Bruna Borgheti
todo o país. O simulado estará dispo- bruna@ocorreiodopovo.com.br

..... �._-

Até o fim do dia, número de inscrições para o simulado deve chegar a 10 mil

PRESENTE
PARA O ANO INTEIRO!

.

Dê uma assinatura
anual de presente.

E ganhe o Cartão coaaelJorl?
e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ocorreiodopovo ..com.br
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. Baependi"":� CDRRETOU 6F SECURDS

Rua Expedicionário João Zapella, 214 � Centro
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br
Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

A promoção "preço abaixo de custo" é válido poro o corro Mille 4 portos, cor azul buzios, chassi n? 6474471 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desembaçador com ar quente, valor de R$ 23,990,00. Siena 4 portas, cor bronco,chassi n? 21 19489 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desembaçador, ar quente, rodo oro 14 e pneus de aço, valor de R$ 26,990,00. Promoção não é válida para negociação com troco. Ofertas vá,l,idas até 01/07/2010 ou
enquanto durar o estoque. Imagens de caráter ilustr.ativo. A JAVEL reservo-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos. Promoção Dia Uno: consulte o requlornento completo no site http://novouno.fiat.com ..br/romo. Período de participação:de 14/05 a 16/08/2010. Data dosorteio: 27/08/2010. Certificado de Autorização Caixa n? 6-0354/2010.

" ,', ' ,
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3370-7500
,

E"CULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL VENHA CONFERIRI

Transparência no negociação
I

Taxas compartilhados com o merendo
I

Carros com procedência

STRADA ADVENTURE
C/DUPLA - 2010

COMPLETA R$52.500,OO
GOLF 1.6 2003 �

COM"LETQ R$26.500,OO

Nós garantimos 'o' preço
.

. I

PALIO ELX 1.0 BRANCO
COMPLETO 2000

PICKUP CORSA
1999 PRATA

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Faróis de Neblina;
Freios ABS, Aír Bag, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, Cd
Player Mp3, Sensor de Estacionamento, Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático.

o KM, Fire, Flex, 4 Portas, Prata, Celebration 2, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

2009, Prata, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de Liga
leve, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Bancos em

Couro, Sensor de Chuva, Sensor de Luz.

2009, Prata, Flex, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador, Cd Player.

2004, Preto, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, limpador e Desembaçador Traseiro.

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Computador de Bordo, Desembaçador Traseiro.
2008, Prata, Flex, Désembaçador Traseiro, Ar-quente.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante. Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaUI__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêroica Federal:!__-

......__ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL·
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobillariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

,/

'- � Casas Prontas
.

* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373-0066, Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Manei
i! No Centro em

,
,

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

Atendimento com

\ local, hotel e motel

9922-2047

�, SAFIRA
COM SEU

) ENCANTO
E SIMPATIA

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

'3273-2347 I 8&53-9716

R$ 33.000,00
R$ 50.000,00
R$ 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00

R$ 8.500,00
R$ 16.500,00
R$ 17.900,00
R$ 22.000,00
R$ 32.300,00
R$ 68.000,00

R$ 280,00
R$ 430,00
R$ 520,00
R$ 890,00
R$ 998,00
R$1.990,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CITROEN C3 1.6 EXCLUSIVE
AUTOMÁTICO FLEX 2011

VOCÊ TEM QUE CQNHECER.
VENHA FAZER UM TEST..DRIVE�·

CITROEN C3 XTR
1.4 FLEX 2011
a partir de R$

4290000 EnT�24X,
• I

099�'/2 ANOS DE GARANTIA
' O

,/AIR-BAG DUPLO . I
'/2 ANOS DE GARANTIARodas de liga-leve 15" + Rádi_o CD /COMPLETOcom comando no volante GRATIS V

Rodas de liga-leve 15" + Rád�o CD
com comando no volante GRATIS

APROVEITE AS CONDiÇÕES SEM COMPARA'ÇÃO DA LE MONDE, .

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E CONFIRA.

CRÉATIVE TECHNOlOGIE 'CITROEn"

l-Preço à vista, não inclui frete, seguro e opcionais, sem troca, v�lido até 30/06�2010 ou enquanto durar o estoque para os modelos d� carros aqui anunciados, Gtrcên G GLX 1.4 flex 2011,G �TR 1.4 Flex 2011, Ç3 1.6 Exclusive Automático Flex 2011. 2- COC realizado pelo Banco PSA - entrada de 45% e saldo em 24x, com taxa de 0,99%. TC R$ 828,00.Confira a CET da operação em uma de nossas lcjas, Cadastro suíetto a aprovaçao. 3- 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroen do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre cliente e roncesaonana. 4 -o cliente deve escolher necessariamente uma das três opções. As promoções não são cumulativas. Imagens meramente ilustrativas.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONCESSIONÁRIA EMMENDORFER.
MAIS DE50ANOS, PRECISA DIZERMAIS?
CONSULTE TODASAS CONDiÇÕESNA CONCESSIONÁRIA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vendas e assistência técnica de computadores,
notebooks, vídeo games, servidores; rede e periféricos

r-------.----,
• •

: Confira :
: todos nossos :
I I

: produtos! :
, .

3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1081 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net
.

www.imobil·iariareal.net

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I, (
prox a Choco Leite).Contendo 13,50 m de .

frente, 38 m de comprimento, e área de
513 2.R$ 55.000,00

REF 0065 -Terreno no centro de Jaraguá
100% plano cf 570 mts2 todo
documentado.R$ 220.000,00

REF 0063- Terreno no centro c/570 mts2
100% plano com escritura, localizado a ru

ao lado da Marechal Teodoro da Fonseca,
podendo ser financiado, R$ 220.000,00

REF 006 - Terreno na Vila.Rau, com área
total de 540,00m2, sendo 2G,00x27,00
semi-murado área plana. R$ 125.000,00

REF 01 03-Terreno no Bairro Jaragua
Esquerdo- (prox Speed Pneus) com
2.076,00 m2 sendo frente com 61,gOm
lado esquerdo 52,GOm- lado direito
34,00m- e fundos 35,00m.R$ 80D.OOO,OO

REF 087 - Terreno na Rua Albano Pradi -

Com 448,00m2, sendo 16,00 x 28,00,
prox. ao Posto Cidade da Barra.
R$135.000,00.

REF 092 - Terreno - Rio Cerro - fazendo
frente com a Br280 em 180m aprox. com

-

área total de 30.00G,OOm2. R$1.650.000,OO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRE SEU PEUGEOT 207
E GANHE ESSE CD PLAVER
PIONEERCOM USB FRONTAL

E INTERFACE PARA IPOC

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

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinaldo Rou, 414

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de
JUNHO - GANHEAGORASTRASBOURG é uma campanhadasConcessionárias Strasbourg. FamUia 207 com taxa O,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada mlnima de SOOA, do valor do veiculo. E também compre seu Peugeot

207 e ganhe CD PlayerMP-3 Pioneer com USB frontal e intelface para IPOD; esta promoção de C9 PlayerMP-3 Grétis não indui o Modelo 207 Quiksilver e os modelos
207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,00 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE l.4l Flex, OS pertas;

.

ano/modelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÃTIS, 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 207 Passion XR 1.4L Hex, 05 portas, ano/modelo.: 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% do valor do veiculo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul

tar a coecessonéria. Os acessórios informados são do modelo 307 Presence Pack 1.61 Flex, As condições acima pederão ser alteradas se houveralterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Imagens meramente

ilustrativas. Estoque das Concessionárias Strasboorg participantes: Peugeot
207 HB X-Une 1.4L Flex, S portas, ano/modelo.: 10/11,01 unidade. Peugeot207 PassionXR 1.4L Rex, ano/modelo.:10/11, 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: OS unidades. Prazo de vigência

da promoção de 04/0612010 à 30/06/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Pa,ra mais informações sobre preços e condições especiais,
consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

PEUGEOT

Sábados das 9h às 13h�I De Segunda a Sexta das 8h às 19hPEUCI'i,OT
ASSISTANCE

- www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

MoaGonçalves
lado B

Já
falamos aqui que para celebrar os jogos da Copa do Mundo

vários chefes de cozinha estão proporcionando uma viagem
gastronômica. Na coluna-de ontem falamos de alguns gourmets,
mas por uma falha nos esquecemos de alguns. Anote na agenda:

O amigo Zé, da Água Doce Cachaçaria e o Moisa, da Choperia Scon
didinho. Eles também estão movimentando o frege.

Bisturi
pois é, com essas baixastem

peraturas as mais aceleradas - e

acelerados -, não podem se de

parar com um cirurgião plásti
co na sua frente. A conversa é

a de sempre: Que tal uma es

ticadinha aqui e outra ali? Um

cirurgião dos mais pontuados
aqui da urbe soriso não aguenta
mais ser assediado e questiona
do a respeito de quanto custa

pra fazer isso ou aquilo.

Buxixo
Essa é bomba... Um empre

sário guaramirense, separado,
tirado a conquistador, depois de

umas doses a mais sai caçando
por aí. O fraco dele são os garo
tões sarados. Na frente dos ami

gos é o maior machão, mas p�r
trás tem desejo é pelo mesmo

sexo. Se estourar, é a bomba do

ano. Por enquanto eu sugiro um
chope bem gelado da Kõnigs Bier
para relaxar.

Chico Silva, Adrianinho e Irland curtindo os jogos da copa na Licoreria

o pessoal da turma de RH 1.3 da
Uniasselvi Fameg em recente visita à

Bovespa, em São Paulo, juntamente
com as professoras Iraci e Deis�

, " O êxito é fácil de
se obter, o difícil é

merecê-lo. , ,.4!8f Cl J ,ijJ

leitora tiel
A leitora fiel de hoje é

Neuza Zanuzzo. Ela é outra

querida que acompanha o

meu trabalho todos os dia.
Valeu mesmo!

•Vem aí, dia '27 de ju,ihó,
�ho Grande q'eatro da Scan a

Noite do'Festival de Bariça de
Ioínvílle em Iaraguã do Sul.
Agendem!

• No sábado e nó domingo
• I

tem Circo Eséola rico Tíêo:
O evento ocorrerá ao lado
do Material de Construção
Píerrnann.

• No sábado, às 18 horas,
Guaramirim recebe o 20 Som
Estação. O evento será na

. Estação Ferroviária da cidade.
E o que émelhor: É gratuito.

Social 13',

...�
•

Placetour
41 3211_0028

www,phwetouf,tuf,Df
_.�Jw"'"

_ff��� N�&AOO�4�

A bonita morena

Chaira Tais, na
Nossa Feijoada

NAS RODAS
• Para começar a temporada de
fondue, o HotelVale das Pedras
mobiliza apartir de amanhã, toda
uma galera para saborear essa
deliciosa gastronomia originaria
da Suíça. Vaiperder? Será todas as
quintas-feiras, às 19h30.

• Elizabete Zem e Rafael Bublitz
comemoram hojemais ummês

de noivado. Está chegando perto
dos quatro anos. Quando é que
a dupla vai decidirmudar as
alianças para o lado esquerdo da
mão? Quem viver verá!

'

• O promoter boa genteWilsinho

Salves, o TioWil, já prepara os
quitutes para comemorar no
próximo dia 30 de junho a idade

nova. Certamente vai rolar

James sessions.

• Onovo solteiro do pedaço
I' é o simpático Robim Kohler
I Ir. O namore> com a boaíta
morenaAna Lá chegou ao

, final. Ele passou o fim de
semana:nas baladas ao lado

de amigos, curtindoo frege
sem'rnedo de ser feliz. Coisas

da vida...

_ Em breve o restaurante

Típico Malwee traz para ,

completar seu maravilhoso
menu, o famoso café colonial.

• Na sexta-feira, naRecreativa
Duas Rodas, tem a 2aNoite do • Doe agasalho
Queijo &Vinho. A promoção
é da Casa daAmizade e a _ Com essa, fui!

Dica de
quarta-feira

Curtir o Estação Armazém.

Hoje é dia de
li

Quartaneja".A casa

simplesmente lota de gente in

teressante .

Onde comer
bem em Jaraguá

No restaurante a quilo
Tio patinhas.:

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

Pucca é muito amável e esperta. O dic é da leitora Beatriz Sasse.

Férias, Dunga e imprensa
u de volta depois de duas semanas de
as. Descansar e ficar mais tempo em

amília renova as energias, faz bem para
a e aguça os sentidos. Ter um filho de

três anos, então, duplica qualquer conta dessas.
No voo paraPortoAlegre ele já fazia suas primeiras
peraltices. Queria saber como tudo funcionava, e
eu fingia entender alguma coisa de aviação. Mas
.quando ele começou a repetir: 'o avião vai cair,
vai cair: confesso que quase pedi para descer.
Os mais apavorados devem
ter pensado como seria bom
colocar um esparadrapo na

boca dele até a aterrissagem.
Tinhaum senhor que não tira
va os o1hos do Lucas, enquanto
cruzava e descruzava as pernas
sem parar. Crianças arteiras e

avião formam uma combinação perigosa, ainda
mais para quem carrega um semblante emburra
do vinte e quatro horas por dia.

Em solo gaúcho revi familiares e amigos.
Comi muita carne e passei muito frio. Tive sau
dades de casa, ainda que tenha gostado de ter
várias opções gastronômicas e culturais à dis

posição, como se fosse possível saborear tudo.
Ressaca de atividades reforçada pelas inúmeras
visitas obrigatórias. Voltamos todos cansados e .

relaxados (será que isso é possível?).
No retomo, outra ressaca, a de futebol. Isso que

nascinomeio esportivo e gostode assistiraumbom
duelo. Mas três jogos por dia é para cansar até os fa
náticos. E ainda as cenas repetidas incansavelmente

. por todos os programas jornalísticos. E o pior é ter

que ver a imprensa e o técnico Dunga guerriando
sem parar. Embora seja jornalista e uma apaixona
da pela arte de informar, questionar e transformar,
tenho que confessar que não consigo tomarpartido
dos meus colegas neste caso. A imprensa pode ser

muito patética ao se imaginar acima de qualquer
questionamento. Aquela que tem o poder de tudo
falar, e que não aceita uma critica sequer. Como se

estivesse acima do bem e do mal. Os mais velhos

já diziam: quem fala o que quer, escuta o que não

quer. Então acho que com um:

pouco mais de respeito e dis
tanciamento dá para fazer as

críticas e cumprir com a mis
são do jornalista. Não pode
mos ficar só relatando fatos,
claro, temos que mergulhar
mais profundo nos aconteci

mentos, mas, caros colegas, criticar por criticar e
achar tudo ruim pode ser tão ou mais perigoso
que o jornalismo oficial. Com isso, perdemos
credibilidade e a culpa acaba sendo sempre da

imprensa mesmo. Humildade não faz mal a nin

guém. Perseguir o Dunga porque ele acabou com
os privilégios de certa parcela da imprensa éuma
forma de corrupção. Tem repórter que parece o

Lucas no avião: "vai cair, vai cair, vai cair'. Só que
ao contrário da maior emissora de televisão do

país, meu filho estava brincando e não querendo
mostrar poder.Ao Dungaeu aconselho tirar a roupa
do Zangado, pelomenos de vez em quando. Quem
ocupaum cargo público tem que lidar melhor com
as cobranças. Será que ele já ouviu dizer que quem
não sabe brincar não desce para o play?

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA.
JARAGUÁ DO.SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - sex, sab, que, qul) (17h40, 19h35, 21h30-
dom) (15h45, 17h40, 19h35, 21h30 - seg ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrão Classe A (t.eg)

· (19hl0, 21h30 - Todos os dias)
• Fúria de Titãs (teg)
(14h50, 17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - sex,

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

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

- sex, sab, qua, qui) (19h, 21h20 - dom, ter) (16h40,
19h, 21h20 - seg)
• 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 - s�x, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Muelier 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Muelier 2
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac) 14h30, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg; ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)
• Cine Mueller 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)LANÇAMENTOS

• Cine Garten 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14hl0, 16h40, 19h20,
21h50 - sex, sab, seg, ter, qua, qui) (191120, 21h50

.

I

-dom)
• Cine Garten 3
.• Plano B (14h20, 16h50, 19h10, 21h20 - 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 (Leg) (14h, 22h - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (22h - dom)

· ° Golpista do Ano (Leg) (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, q'ui) (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, qui) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Neumarkt 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (13h50, 21hl0 - sex, sab,
seg, ter, qu'a, qui) (21hl0 - dom)

• Fúria de Titãs (Dub) (16hl0, 18h50 - sex, sab, seg,
ter, qua, qul) (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)

,

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Vitórta/viviane aceita ser a mãe do neto

de Ricardo e Daniel fica eufórico. Ricardo toca
a mão de Vitória/Viviane e os dois reagem
perturbados. Luciana vai à clínica para falar
com Guilherme e fica frustrada ao ver Judi
te na sala do médico. Daniel fica intrigado
depois que Ricardo troca o nome de Vitória/
Viviane. Guilherme diz que quer se separar
de Judite. Luciana entrega o identificador
de chamadas para Guilherme, que fica ar

rasado ao ver os números. Yasmin mostra
a Vanessa as coisas que comprou para um

futuro bebê. Viviane chega em casa e fica fellz
ao ver Ma'dame Gilda..

TEMPOS MODERNOS "

.

Renato pergunta para Nelinha o real mo
tivo que a impediu de se casar com ele. Leal
conversa com Hélia e diz que ela é a mulher de
sua vida. Zapata determina um tempo para Bo
danski conseguir o dinheiro exigido por ele. Leal,
e Hélia passam a noite juntos. Bodanski obriga
Dodô a mentir para Goretti. Goretti chega em

casa machucada e deixa as Marias assustadas.
Nara ouve Hélia dizer a Zeca que desconfia de
que Niemann seja o pai de Nelinha. Niemann
fala com Maureen que o neto de Leal será mais
um de seus alvos. Nelinha e Renato reatam. De
odora vai ao apartamento de Leal.

PASSIONE
Olavo, surpreende Clô ao dançar tango

com ela. Bete vai buscar Olga no presídio. Cris
comenta com Diana sobre um entregador
que viu Clara no apartamento delas no dia
em que elas foram detidas. Mauro ameaça
Fred, que fica furioso e preocupado. Bene
detto sugere que Gemma deixe Totó sozinho
em casa. Fred ouve uma conversa entre
Mauro e Melina. Danilo fala para Chulepa
que não vai desistir de Clara. Fátima des
conversa quando Sinval pergunta se Danilo
era o pai do filho dela. Ádua chega ao sítio de
Totó e se insinua para ele. Diana vai procurar
Clara na pensão de Valentina.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina fala para Zuleide que precisa se

vingar de Filomena. Tito dá a Filomena que o

que aconteceu entre eles foi um erro e confes
sa que ama Karina. Filomena tenta segurar o
choro e afirma a Tito que vai ficar bem. Joca
conta a Flores que tem gravado muitas con-

-

versas do pessoal do resort, mas nada indica
que o crime é armação de algum deles. Flores
revela' a Joca que recebeu outra mensagem
misteriosa do comando invisível e que eles
vão atacar de-novo, Érico afirma a Lincon que
se eles não virarem sócios da Folha da Corre
deira, ele vai abrir outro jornal na cidade.

(O resumo dos capltulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
É hora de colocar suas energias no

trabalho e mostrar mais interesse por

sua profissão. Boa fase para ampliar seus
horizontes afetivos. Aceite o desafio de que
ainda há algo para inovar, mesmo na rotina.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Trabalhar em equipe será muito
mais produtivo, mas não seja ingê-

nuo. O desejo de ficar só há de predo
minar. Faça uma boa faxina onde você sabe

que está precisando, isso inclui as emoções e
os sentimentos.

O GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Negócio e amizade não se mistu

ram. O romance recebe novos estí

mulos e a sensação de bem-estar predomina
Não deixe que as bobagens da mente enga
nem a sua razão. Não há mal algum em ter

que voltar atrás.

CÂNCER
(21/6 a 21/7) .

Há uma tendência a criar expec-
tativas. Demonstre maior. seguran

ça da sua capacidade e encare os desafios

com otimismo. Interesses em comum vão

fortalecer a vida a dois. Dê umtempo e di-
. minua o seu ritmo.

LEÃO
(22/7 a 22/8)·
Sentimentos de desânimo podem
tomar conta de você, que tal se

desligar de mágoas passadas? Curta um

pouco mais a vida. Você sabe como dar a

volta por cima, mas atente-se porque a pre

guiça é um vício.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Saberá como conquistar a confian

ça das pessoas e dos clientes graças à sua

maturidade e profissionalismo. Coloque para
fora nâo apenas a sua beleza, como sempre,
mas também o seu charme e o seu gingado.

�LlBRA
� �U��;d�2::r!0�ão criar uma com-

petição no trabalho, sua ambição
pode ser mal-interpretada. No amor, o clima

é de satisfação. Conseguirá conquistar o que
pretende, mas o ritmo não depende só de

sua vontade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não queira fazer tudo de uma só

vez, traçar prioridades será fun

damentaI. Terá o apoio da pessoa amada.

Você vive reagindo a certas coisas e não

consegue sair disso. Faça a sua parte para
tudo dar certo.

�SAGITÁRIO
� (22/11 a 21/12)

,

Estará sensível e problemas mal re-

solvidos podem passar dos limites. Coloque
suas energias no trabalho e verá como tudo

melhora. O romance promete ser excitante. A
noite sinaliza momentos de alegria. .

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

.

O dia revela um conflito entre os seus

desejos e o que os outros esperam de

você. Há possibilidade de perdas, cuidado com

a distração. No amor, busque privacidade. Ob
serve se a teimosia não te prejudica.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Tenha cuidado para não abusa-

rem da sua boa fé. O romance ga
nha novos estímulos. Não 'perca a chance'
de se declarar a quem ama. Se reciclar, cui
dar da saúde ou alterar hábitos são boas

opções para hoje.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Trabalho em equipe e que exija co-

nhecimento será a sua melhor opção.
Interesses em comum podem fortalecer a pai
xão. A estabilidade deve ser a sua meta. Com

pense os contratempos com iniciativas firmes.
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Werner Schünemann
sofre acidente de carro·
Werner Schünemann, que interpreta o vilão Sau

lo na novela Passione, da Globo, sofreu um acidente.
de carro na manhã de ontem (22). De acordo com

o portal Terra, Werner dirigia por uma avenida de
Porto Alegre quando adormeceu ao volante. O ator
bateu o carro e foi parar nas águas do rio Arrio Dilú
vio. Werner foi atendido pelos bombeiros e não teve
nenhum ferimento grave.

Mariana Rios
�

prepara viagem
Na próxima semana, Mariana Rios viaja 'para Goi

ás para iniciar as gravações de "Araguaia", próxima
novela das 18h da Globo. Para se prevenir dos inse

tos, Mariana está levando itens curiosos na bagagem.
"Comprei quatro metros de tela e alguns rolos de fita

dupla face. Pretendo vedar todas as possíveis passa

géns que eu encontrar contra as pererecas. Me disse

ram que lá tem um monte e eu morro de medo delas",
contou a atriz, que irá ficar fora por um mês.

DIVIRTA-SE

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram depois de

muito tempo, A certa altura da conversa, depois de

cohtarem as novidades, um deles pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua

fazenda?
- Já está com quase cem alqueires e a sua?
- Só para você ter uma ideia, pela manhã eu

saio de casa, ligo meu Jeep e ao meio dia ainda não

percorri nem a metade da minha propriedade.
,

- entendo, eutambém já tive um carro desses! E

uma droga mesmo!

Rodrigo
Faro imita
Michael
Jackson

Para homenagear a criação da
famosa "dancinha" no programa
"O Melhor do Brasil", Rodrigo Faro
resolveu repetir o tributo a Micha
el Jackson. Há um ano, Rodrigo
imitou o ídolo na inauguração do

quadro, e agora irá imitar o cantor
novamente encarnando três fases
da carreira do cantor. No próximo
sábado (26), o apresentador irá

dançar os sucessos "Beat rt", "Billy
Jean" e "Thriller". Rodrigo já imitou
cantores como Lady Gaga, Beyon
cé e Ivete Sangalo.

Fiuk fala sobre o pai, Fábio Júnior
Fiuk defendeu o pai, Fábio Junior, ao comentar sobre a separação de Fábio

e Mari Alexandre. "O importante é ele estar feliz. O resto é problema dele", de
clarou o ator. Na ocasião, Fiuk apareceu na festa de aniversário da atriz Mariana
Rios com o rosto abatido. Segundo ele, o cansaço era reflexo de três noites sem

dormir direito por causa de compromissos profissionais.

Regiane Alves é
vista com namorado
Regiane Alves foi flagrada ao lado do novo na

morado, o ator João Ricardo Duarte Gomes, filho
da atriz Regina Duarte. Pela primeira vez os dois
foram vistos juntos após a recente separação
da atriz. Discretos, os atores evitam trocar carí
cias em locais públicos e têm a ajuda de amigos
como Fernanda Vasconcellos para preservar a

intimidade da relação e fugir dos paparazzi.

SUDOKU

-

SOBRE O JOGO
. É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Jantar Italiano
O

Círculo Italiano de Corupá promove o 2°

Jantar Italiano 'no dia 17 de julho, sábado, na
Sociedade Hansa Humboldt, com início às
19 horas. Será um encontro de descenden

tes, imigrantes italianos e simpatizantes da cultura
italiana, para ouvir música e saborear o prato típico
regado a um bom vinho.

As apresentações culturais começam às 19h30, e
o jantar será servido das 20h às 22h. Uma homena

gem às famílias dos imigrantes será feita às 21h. Os

ingressos custam R$ 20 por pessoa e são vendidos

antecipadamente com a diretoria do Círculo Italiano.
Outras informações pelos telefones (47) 3375-1964,
(47) 3375-1525, (47) 3374-1840 e (47) 9172-9081. A simpática leia Klabunde

também prestigiou o evento

da Sociedade Guarany
Armandos Klabunde se divertiu

na Sociedade Guarany

Festa de Rainha
da Sociedade
Independência

178 Festa stadual
do Golono

Nos dias 9, 10 e 11 de julho, o
Salão Centenário de Iaraguá do
Sul abre as portas para a realiza

ção da 17a Festa Estadual do Co

lono, com a presença das bandas
Tchê Barril, Paixão Nacional, Sil
ver Som e Adlers Band. O evento

também conta com-um desfile de
colonos e sociedades no domingo,
a escolha das Rainhas e Princesas

uma carreata de motoristas, além
de uma feira de exposições. O va-

10r dos ingressos ainda não está
definido. Outras informações pe
los telefones (47) 3376-4276 e (47)
9935-1286, com Ademir.

A Sociedade Atiradores In

dependência, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, a sua

tradicional Festa de Rainha com

baile. A saída em busca da Ma

jestade de Tiro, Noemi Henn,
será às 14h30, sob o comando de
Adriane Henn. O baile inicia às
22h30 com animação da Banda
Estrela d'Alva. A Sociedade Inde

pendência fica na Estrada Iara
guazinho, bairro Garibaldi. Mais

informações pelo telefone (47)
3055-8130.

Alexandre e Daysi Minatte resolveram levar a
filhinha, Evelyn, à 22aWinterfest

o jantar dançante na Sociedade Guarany
contou com a presença de Nilson Schweder e

sua namorada, Juliana Weiss

Busca de rei e baile
no Alvorada

Festa entre as
'soêiedado's será

'i/II

no domingo
No próximo domingo'acontece a Fein

so (Festa de Integração 'entre as Socieda

des). O desfile de abertura está marcado

para às 9h30, e contara com a participação
das, socíedades'da região.Às 11h30 será ser
vido CostelaFogo deChão ePorco no Rolete
(R$13 por pessoa). Já às 14h inicia o Soirée
com a Banda Arco Brasil. O evento será re
alizado na Associação Recreativa e Cultural
Rio da Luz "Salão Barg", rua Eurico Duwe,
n- 2.600, Bairro Rio da Luz I.

A Sociedade Recreativa Alvorada realiza no dia

26, sábado, a Festa de Rei com tradicional baile. Os

festejos iniciam às 14 horas com a concentração
dos sócios e convidados na sede social e busca da

Majestade Eno Peters. O baile terá início às 22h30,
e a animação fica por conta da Banda Sygnus, do
Rio Grande do Sul. Ingressos antecipados a R$ 12

no Posto Mime daWalter Marquardt, Flash Vídeo
" ,

Locadora e Posto Mime do Rio Cerro.

,,�

Sandra Spredemann acompanhou
DirceWeiss durante o jantar

dançante da Sociedade Guarany

levino e Elmira
Spredemann festejam

a tradição

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL SE ÁGUA
E ESGOTO- SAMAE - JARAGUÁ DO SUL- SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do sul comunica que se encontra insaturado a licita-

ção abaixo especificada.
• Licitação N°,: 90/2010
• Tipo: técnica e preço
• Modalidade: tomada de preços
• Objeto: Auxiliar de f1oculação e Antiespumante
• Retirada do edital: A partir do dia 23/6/2010, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• Data da abertura: 26/7/2010 às 14h
O edital encontra-seá disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 478- Jaragua do sul-SC-Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos atravéz do telefone 047-,2106-9100

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

.{

Fino e Herta Raasch, da Sociedade
Ribeirão Grande da luz

Os colegas Valdino Teske,
Valdecir Spredemann e

Celestino Klinoski SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPÂL SE ÁGUA
E ESGOTO- SAMAE - JARAGUÁ DO SUL- SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do sul comunica que se encontra insaturado a licitação

abaixo especificada:
• Licitação N°: 91/2010
• Tipo: Melhor preço por lote
• Modalidade: Pregão
• Objetivo: Tubos, junta gibaut e coneções
• Retirada do edital: A partir do dia 23/6/2010, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• Data da abertura: 8/7/2010
O edital encontra-se á disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do sul- SC- Site: WWW.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

E Informa abertura de processo seletivo
'1U!JIlIIIDlfflDillíllrlfi,_lmfflilPltJllJf�1IIBJJlIDl1JI/fI/JlP.flip"liliõl!!ll1llmIdlUfllmuW.:il/,Wli/lflll'IJiIf!filll_lJ!IAJ'iJiIljJl/IIfJ.fmUJllJlJIJ1IfllJ'Jll!liilfl/llfJ

ANTACATARfNA
Cidade Inscrições e informações

RECREAÇÃO: Nível superior completo em

Educação Física e/ou Pedagogia; Habilidade JARAGUÁ
na organização de eventos comunitários e de DO SUL

Lazer; Contrato or tem o determinado

Por meio do site até dia
24/06
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US$ 3,534bilhões em operação
Investimentos estrangeiros aumentam em maio, mas devem ter queda no mês de junho
o fluxo de investimentos
estrangeiros diretos (lED)
no Brasil foi o melhor para
o mês de maio desde 1947,
quando teve início a

série história.

-�urante o mês' de maio in

gressaram no país US$
3,534 bilhões em IED, con

.._, forme informou o chefe do

Departamento Econômico (De
pec) do Banco Central, Altamir Lo
pes, da manhã de ontem. O fluxo
de maio foi suficiente para cobrir
um déficit em transações corren

tes de US$ 2,020 bilhões. Em abril,
o ingresso foi de US$ 2,223 bilhões.

O valor foi maior do que o das
estimativas colhidas pela pesquisa
da AE projeções, que iam de US$
1,4 bilhão a US$ 2 bilhões, com
mediana de US$ 1,6 bilhão.

De acordo com Lopes, o resul
tado deve-se a operações concluí
das no final do mês.

Em contrapartida, para omês de
junho Lopes destacou que o Depec
projetaum resultado "não tão bom",
de US$ 1,5 bilhão de IED. Até o dia
22 de junho o ingresso dos investi
mentos estrangeiros foi de US$ 900
milhões. O departamento projetou
um déficit em conta corrente de
US$ 2,8 bilhões para o período.

No acumulado entre janeiro e

maio, o IED soma US$ 11,414 bi
lhões no país. O valor equivale a

1,43% do Produto Interno Bruto

(PIB) brasileiro. No mesmo perí
odo do ano passado ingressaram
US$ 11,234 bilhões no país. Nos
últimos 12 messes, o fluxo em IED

foi de US$ 26,128 bilhões, o equi
valente a 1,39% do PIB.

Sobre investimentos em por
tfólio (ações e renda fixa), Lopes
informou que o ingresso em ações
totais até o dia 22 de junho foi de
US$ 1,201 bilhão e o de investi
mentos em ações no país soma

US$ 1,419 bilhão. No mesmo pe
ríodo, o ingresso para renda fixa
soma US$ 1,064 bilhão.

DIVULGAÇÃO

O fluxo de maio cobriu um déficit em transações de US$ 2,020 bi

QUANTO MAIS PRÓXIMO FOR O DIÁLOGO COM O SEU FILHO. MAIS LONGE ELE FICA DAS DROGAS.
. Em Santa Catarina são diversos os projetos de prevenção às drogas desenvolvidos na rede estadual de ensino, entre eles,
o Viva sem Drog�s e o Educação e Prevenção nas Escolas. Todos têm como objetivo. principal priorizar a vida. Ac:sse
www.sed.sc.gov.br e saiba como a escola está trabalhando na prevenção ao uso de drogas. Faça a sua parte e converse com seu filho.

Essa aproximação também depende de você.

Previsão de 2010
do IED é revista
Apesar dos dados positivos,

o Banco Central (BC) reduziu de
US$ 45 bilhões para US$ 38 bi- .

lhões a estimativa de valores do

capital externo produtivo duran
te o ano no país. A nova estima
tiva representa 1,93% do PIB. Se

gundo o chefe do Departamento
Econômico do BC, AItamir Lo

pes, o ritmo menor da retomada
na economiamundial no primei
ro semestre do ano motivou a

mudança no índice.

LOTERIAS
LOTOMANIA

CONCURSO N° 541
.

. 03 - 04 .. 05 - 06 .. 09
10-13";14-15-17
19 - 20 - 22 - 24 - 25

Secretarl. de Estado
da Educação GQ!'.".II" do HSlfirlu

SUJA CATARINA
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PREVISÃO DO TEMPO
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SOL ENTRE
NUVENS
Tempo firme com a

presença de sol entre
nuvens no Estado.
Formação de nevoeiro ao

amanhecer. Vento fraco a

moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 10°C
MÁX: 19°C

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

GANOINHAS
'Y Â
8° 16°

SEVÔCÊVAI PAM..·:
·i\SCURRA
predomínio de sol,

com poucas nuvens

pela manhã.
A tarde,

. fica nubladO, com

ce�dade do ar de 81%.
uml 'nimalemperatura mI.

de 10°C e máloma
de 19°C.

JOAÇABA
'Y ...
7° 19°

BESTANTE DA SEMANA

Frente fria causa

chuva nesta sexta

6
RIO DO �lUL
... À
90 170

/
/

,/

BtUMENAU

MAR

Sol entre nuvens e LAGES
'Y ...

·

I hã \ 6° 13°
nevoeiro pe a man a .

'�,� sAO ,jOA�}U�M
Ventos com rajada de 50 a 65 km/h na '\ � �o

área de pesca. Ao sul de Florianópolis, as �P;j�
rajadas ficam mais intensas a tarde. On- �mUIIIJ\
das de um a 1,5 metros, com picos de 2

metros. Sol entre nuvens durante o dia.
Na quinta-feira os ventos podem chegar
a 70 km/h, com nevoeiro ao amanhecer.

o tempo continua firme na

quinta-feira, com a presença de
sol e céu parcialmente encober
to. Na sexta-feira, o aumento de
nuvens no decorrer do dia causa

pancadas isoladas de chuva, cau
sadas pela aproximação de uma

nova frente fria. As temperaturas
sofrem pequena elevação.

Ensolarado Parcialmente
1�lliJlado

Nublado Instável Chuvoso

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

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

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

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá doSul -

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 • Telefone:

(47) 3273-2390 •Horário de Funcíonamento; 09:00h às18:OOh

Protocolo: 148789 Sacado: ADEIAIDE FREY CPF: 217.734.919-20 Cedente: KA2 COM

DE EQUIP INFORM lIDA CNPJ: 06.206.904/000Número doTítulo: 5669/005 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE

RAL DataVencimento: 02/06/2010 Valor: 465,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149259 Sacado: CARlDS FRANCISCO FAGUNDES CPF: 682.593.529-15

Cedente: METALURGICA AM lIDA EPP CNPJ: 85.141.026/000 Número do Título:
S5329002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 205,00Liquidação após a

.

intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149039 Sacado: CRISTINA DE OLIVEIRA CPF: 075.876.469-30 Cedente:
AlZlRA RAMOS FEDER CPF: 612.968.219-00 Número do Título: 000041 8 Espécie:
Cheque Apresentante: AlZlRA RAMOS FEDER Data Vencimento: 03/11/2009 Valor:

279,78 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148711 Sacado: DIFAC COMERCIO DE FERRAMENTAS lIDA CNPJ:
08.734.215/000 Cedente: D'CORT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS

lIDCNPJ: 07.539.469/000 Número do Título: 959/960-44/0Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
04/06/2010 Valor: 1.303,45 Liquidação após a intimação: R$Iü,40, Condução: R$13,19,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149041 Sacado: ELENY ARAUJO DEALQUINO CPF: 517.657.807-72 Ce
dente: VALDEMIRO KREISIG CPF: 636.417.559-72 Número do Título: Espécie: Nota
PromissóriaApresentante:VALDEMIRO KREISIG DataVencimento: 02/07/2009 Valor:
1.650,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 148726 Sacado: NO KONEL CPF: 160.325.009-34 Cedente: CONDOMINIO
EDIFICIO ATIANTICO CNPJ: 79.359.493/000 Número do Título: 0420410 Espécie:
Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 17/05/2010 Valor: 127,89 Liquidação após a intimação:R$10,40,Con
dução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 148731 Sacado: LUIS CARlDSDA SILVA CPF: 707.661.189-91 Cedente: SE

GARMARMAS EMUNICOES lIDA CNPJ: 02.352.767/000 Número do Título: 0025/09

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

SA DataVencimento: 01/06/2010 Valor: 310,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149003 Sacado: MAQUINAS E MONTAGENS MIRO lIDA CNPJ:
00.642.236/000 Cedente: H SOlDAS.·E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 73.973.596/000
Número doTítulo: 62748A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 242,68
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

Protocolo: 149287 Sacado: MARIZETEAPARECIDADOS SANTOS CPF: 944.354.139-49

Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000Número doTítulo: 2339*004 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data

Vencimento: 10/06/2010 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu

ção: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 148981 Sacado: PABW DIEGO PEREIRALENZI CPF: 033.117.879-60 Ce

dente: STIILO COMUNICACAO VISUAL lIDA ME CNPJ: 08.236.312/000 Número do

Título: 49 B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO REAL DataVencimento: 07/06/2010 Valor: 100,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148655 Sacado: PROBIER CERVEJARIA IIDAME CNPJ: 08.903.085/000 Ce
dente:WlllTEMARTINS GASES INDUSTRIAIS lIDA CNPJ: 35.820.448/000 Número
doTítulo: 792524-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BRADESCO DataVencimento: 04/06/2010 Valor: 75,60 Liquidação após a intimação:
.R$IO,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 148830 Sacado: PROBIER CERVEJARIA IIDAME CNPJ: 08.903.085/000 Ce
dente:WlllTEMARTINS GASES INDUSTRIAIS lIDA CNPJ: 35.820.448/000Número
doTítulo: 793298-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: BRADESCO DataVencimento: 07/06/2010 Valor: 58,80 Liquidação após a intima
ção: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

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

Protocolo: 149097 Sacado: IZAQUEGURKEWICZ CPF: 087.774.069-07 Cedente: CEN

TRODEFORMACAODECONDUTORESLESSMANN IID CNPJ: 85.315.042/000Núme
ro doTítulo: 26417 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10/06/2010

Valor: 136,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------;------------------

Protocolo: 149284 Sacado: WCIANOWEHMUTII CPF: 028.826.339-12 Cedente:AJL
CLIMATIZACAO IIDA CNPJ: 04.581.151/000 Número do Título: 18279P/I0 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA Data

Vencimento: 10/06/2010 Valor: 1.254,30 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 148656 Sacado: PROBIERCERVEJARIAIIDA-ME CNPJ: 08.903.085/000Ce
dente:WlllTEMARTINSGASFS INDUSTRIAIS lIDA CNPJ: 35.820.448/000Número
doTítulo: 792518-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BRADESCO DataVencimento: 04/06/2010 Valor: 112,70 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução; R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 149240 Sacado:VISUALGRAFEDITDRACAOIIDA CNPJ: 10.359.829/000
Cedente: IMPRFSSORAMAYER IIDA CNPJ: 75.786.459/000Número doTítulo: 81727-E
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO Data
Vencimento: 05/05/2010 Valor: 670,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

CHEIA

26/6

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO - LAO

Auto Posto Petrolin LTDA-ME, torna público
que requer�u à Fundação do Meio Ambiente - Fat

ma , rua do príncipe, 330 ed. Manchester 100 an

dar 89201-000 - Joinville. A Licença Ambiental de
Operação LAO, para Comércio varejista de com

bustiveis e lubrificantes, serviços de lavação loca

lizado na rua Guaramirim, 11, bairro Schroeder 1,
Schroeder / SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREfEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 06/2010 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 110/2010-PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento ·de mão
de obra, materiais e equipàmentos), da ampliação da Estação de 'Tratamento de Água de
Schroeder - ETA, localizada na Estada Schroeder III, Bracinho no município de
SChroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 08 de Julho de 2010 às 08h45min.
Abertura do Processo: 08 de julhO de 2Q10 às 09h.

local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura
Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta -

feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374�1191 ou pelo e

mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 23 de junho de 2010.

felipe Voigt
Prefeito Municipal
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Saem osprimeiros classificados
Uruguai e México, pelo Grupo A, e Argentina e Coreia do Sul, pelo B, estão na segunda fase
'DA REDAÇÃO

, A Argentina garantiu 100%
de aproveitamento na

primeira fase, mesmo com

O técnico Diego Maradona
poupando vários titulares
no jogo de ontem.

ideradaporMessi, a seleção
derrotou a Grécia por 2xO;
em Polokwane, e terminou

.._em primeiro no Grupo B,
com nove pontos. Porém, não foi
o superastro Messi que marcou,
mas sim o zagueiro. Demichelis e

o reserva Palermo. No primeiro
tempo, tocando a bola, os argenti
nos dominavam, eMessi era para
do com faltas. A primeira etapa só '

terminou sem gols graças ao golei
ro Tzorvas e à forte retranca grega.

No segundo tempo, a Argen
tina dominava. Aos 33 minutos,
após escanteio, Demichelis ca

beceou' a bola bateu em Milito,
e o zagueiro completou: 1xO. Aos

40, na melhor jogada da partida,
Messi deu arrancada e chutou
forte, mas a bola bateu na tra

ve. Num chute de Messi, aos 44,
Tzorvas deu rebote nos pés 'de
Palermo, que se tornou o mais
velho argentino a marcar em

Copas, com 36 anos, superando
Mendez, com 35. Os 'hermanos'
tem nas oitavas um difícil duelo
contra o México, domingo, 27, às
11h, no estádio Mangaung, em

Bloernfontein.
A segunda vaga do Grupo

B ficou com a Coreia do Sul. A

equipe fez urna das partidas mais
disputadas ,da Copa do Mundo e

comemorou o 2x2 contra a Nigé
ria como urn título. Pela primeira
vez os sul-coreanos avançaram as

oitavas de final em urn Mundial
fora da Ásia. Como segundos co

locados do Grupo B, 'enfrentarão o

Uruguai, líder do GrupoA, sábado, .

26, às 11h, no Baía NelsonMande
la, em Porto Elizabeth.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO/RYU VOELKE

Torcida sul-africana não escondeu a decepção pela eliminação na Copa

GRUPO A COL. TIMES P SG GP

AGÊNCIA o GLOBO

Uruguai, do atacante Diego Forlán, garantiu o primeiro lugar do Grupo A

"
Estou feliz, trabalhei
para este país e eles

, me deram apoio.
CARLOS ALBERTO PARREIRA,
TREINADOR DA ÁFRICA DO SUL

"

Bafanas- vencem
na despedida

Apesar da partida entre Uru

guai e México ter definido os

classificados do Grupo A, - 1xO

para os uruguaios com gol de Su
arez - o jogo entre África do Sul e

França ficoumarcado na história
da Copa do Mundo de 2010. Pri
meiro por causa da despedida
precoce, dos franceses e depois
pela decepção dos anfitriões.
Ontem na arquibancada ou em

frente à tevê, os sul-africanos fi
zeram sua parte, empurrando
os Bafana Bafana contra uma

França fragilizada por uma crise
sem precedentes. Aos 19, após a

cobrança de escanteio o zagueiro
Khumalo cabeceou para marcar

1xO. A situação da França piorou
com a expulsão do meia Gorcuff.

A festa se transformou em

delírio, aos 36, quando Masile
la cruzou rasteiro e Mphela au

mentou para 2xO. A França ain
da descontou com Malouda, no
segundo tempo. Depois do apito
final, aplausos para os Bafanas,
que deixaram a Copa sem a al

mejada classificação, mas com

muitas lições de luta e de entre

ga. No final, Parreira desabafou:
"estou feliz, trabalhei para este

país e eles me deram apoio".

r

r

"

"
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Linha de Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

'Campeãs
'

As
jaraguaenses Rafae

la Bittencourt e Már
cia Feltrin (foto) foram
campeãs brasileiras de

fendendo a Seleção Catarinense
Juvenil. Na final, elas venceram

o Paraná por 3 sets a O (parciais
de 25x16, 25x4 e 26x24). As duas
defendem o time de Nova Tren

to, uma das maiores escolas de
vôlei de base do país. Tanto que
nesta quinta-feira, dia 24, elas
embarcam para a China, onde
disputam o Campeonato Mun

.

dial Escolar.

Bicicross
Neste fim de semana tem eta

pa da Copa Rica de Bicicross no

Parque Malwee. A Equipe Iara
guaense, que organiza a prova,
convida todos os interessados a

participar e informa que, para se

inscrever, basta falar com Valdir
Moretti no 3370-7461. O evento

começa às 11 horas de domingo
e segue até o final da tarde.

NÚMEROS DA COPA

Verón deu um show nos
,

números do jogo da partida
entre Argentina e Grécia. Ele

simplesmente deu 151 passes,
sendo 118 completados. O

segundo colocado foi Bolatti,
com 91 (83 completados).
Enquanto isso, a retranqueira
Grécia (que teve só 33% de

posse de bola) teve como maior

passador o lateral-direito

Vyntra, com 31 passes (20
completados)

DIVULGAÇÃO

Clássico no futsal
O reencontro da Malwee/Cimed com a torcida jaraguaense

foi antecipado. O clássico contra a Krona/Ioinville, válido pelo
Campeonato Estadual, será no dia 2 de julho (um dia antes do

que estava marcado anteriormente), às 20h15, na Arena Iara
guá. E os jaraguaenses irão com força máxima para esse en

contro. O próximo desafio do time pelo Catarinense será nes
ta sexta-feira, 26, contra Siderópolis em Criciúma. Até agora,
forám quatro partidas disputadas e sete pontos conquistados,
estando então na oitava colocação.

DIVULGAÇÃO

'.,11,.0 lateral-direito
paraguaio Irrazábal foi
apresentado ontem e avisou ao
técnico e aos torcedores que pode
atuar também como volante.

.',

SIlIr05.Para a diretoria do
Santos, uma boa atuação de
Rabinho naCopa doMundo
pode custar a saída dele
daVilàBelmiro.

COPA DO MUNDO

........ quer
aproveitarpara
entrarem forma
Camisa 10 queria enfrentar o amigo
Cristiano Ronaldo no jogo de sexta

JOANESBURGO

. Na sua terceira Copa do
Mundo, Kaká tem plena

. consciência de que um

jogador de alto nível como
ele 'precisa brilhar..

Muito
confiante após

disputar duas parti
das pela seleção bra
sileira e ganhar rit

mo de jogo" o apoiador espera
. aproveitar a semana livre para
entrar em forma até as oitavas
de-final.

Amigo de Cristiano Ronaldo,
,

seu companheiro no Real Ma
drid e principal estrela da sele

ção, portuguesa, Kaká disse que
tem conversado com o atacante

português e que este considerou

injusta a sua expulsão. "Tenho'
muito carinho' por vários joga
dores que atuam na seleção de

Portugal. Fico triste de não poder
participar desse jogo. Mas vou

fazer o possível para estar pre
sente", afirmou.

O jogador sabe que teve uma

temporada difícil enfrentando
vários problemas físicos, so

bretudo uma pubalgia. Mas no

balanço que fez desde que se·

reintegrou a seleção brasileira,
o saldo é positivo. "Disputei dois
amistosos e não me senti tão à
vontade. Na estreia teve a ansie
dade do primeiro jogo. Mas €on
tra a Costa do Marfim já me senti
mais solto", disse.

.

,
Kaká revelou que está acom

panhando o grupo do qual sairá
o adversário do Brasil e elogiou o

Chile, aEspanha e a Suíça. "Pode
mos pegar qualquer um deles. O
Chile é da escola sul-americana
e está bem. A Espanha tem gran-

, des jogadores. E a Suíça é o estilo

europeu. Qualquer um deles será
um adversário difícil, mas confio
no nosso time", assegurou.

• Agência O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

IVO GONZALES/AGÊNCIA o GLOBO

"

Kaká diz não sentir dores no púbis e fez previsões para as oitavas de final

Kaká pede respeito ajornalista
Na coletiva Kaká ainda interpelou o jornalista André Kfouri, que

lhe fez uma pergunta sobre dores no púbis e aproveitou para atirar

farpas no pai do jornalista, Iuca Kfouri. "Não sinto mais dores no pú
bis. Mas queria aproveitar para dizer que seu pai, Iuca Kfouri tem'um
problema pessoal comigo. O problema 'não é profissional e sim re

ligioso. Da mesma forma 'como eu respeito um ateu, peço para ele
respeitar quem tem uma fé religiosa", desabafou.
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Esperança de
.um continente

Gana pode ser o único africano a chegar nas oitavas
JEWER SARNAD/AFP

JOANESBURGO

Em duelo que vale
classificação, Gana e
Alemanha se enfrentam hOje,
às 15h30, no Estádio Soccer

. City, em Joanesburgo, pela
última rodada do Grupo D.

[E'canos
jogam pelo em

e para classificar, no mí
o em segundo lugar, já a

manha precisa ganhar a

qualquer custo, para não depender
de nenhum outro resultado para ga
rantir a classificação.

O duelo promete ser curioso.
Dois irmãos vão se enfrentar nesta

partida, são eles omeia Ierome, que
joga pelaAlemanha, e Kevin-Prince
Boateng tambémmeia que joga por
Gana. Do lado africano, as esperan
ças recaem sobre o atacante Gyan,
24 anos, quemarcou os dois gols do
seu país. Contra aAlemanha, o ata

cante terá de superar amarcação de
Mertersacker. Podolski e Schweins

teiger terão a difícil missão de lide
rarequipe alemã.Apartida será api
tada pelo brasileiro Carlos Eugênio
Simon, auxiliado porAltemir Haus
mann e Roberto Braatz.

Ainda pelo Grupo D, no mesmo
horário jogamAustrália e Sérvia, no
estádio Mbombela, em Nelspruit.
Apenas a equipe europeia depende
de si para chegar as oitavas. A situa

Austrália, que tem um ponto, está
em situação mais complicada. Pre
cisa golear e torcer para que Gana

vença com boa diferença de gols. Gana é a líder do Grupo O e precisa de um empate contra a Alemanha

GRUPO C CaL. TIMES P SG GP

Eslovênia' 1

� EUA O

+ O ii:.

GRUPO D CaL. TIMES P SG GP

1

m 2Q, Alemanha 4
.,..

O

G J R

Para não passar
•

mais vexame
A Inglaterra entra em cam

po hoje, às 11h, para encarar a

Eslovênia, no Estádio Nelson
Mandela Bay, em Porto Elizabe

th, pelo Grupo C, precisando de
uma vitória para. evitar um ve

xame histórico. Enquanto que
os eslovenos precisam de ape
nas um empate para avançar
às oitavas de final. O "English
Team" tem a obrigação de ven

cer, ou estará eliminado, ainda
na fase de grupos. Tal fato não

. acontece desde 1958, quando a

Inglaterra também caiu na pri
meira fase.

ESLOVÊNIA INGLATERRA

.

ESLOVÊNIA: Handanovic; Brecko, Suler,
Cesar e Jokic; Koren, Birsa, Radosavljevic

, e Ki�m; NQvakovic e LjubiJaflkic. Técnico:
. iMatjasKek.'

,

,
'

'NGLÀTIiR,R�: James; Jô'nnson, UPSOr:l,
Terry e Ashley Cole; Barry, Gerrãrd:
Lampard e Joe Cole; Rooney e Heskey,
Técnico: Fabio Capello.
Estádio: Nelson Mandela Bay, em Port

Elizabeth. Horário: l1h (de Brasília).
Arbitragem:Wolfgang Stark (ALE), Jan
Hendrik Salver (ALE) e Mike Pickel (ALE).

GANA ALEMANHA
GANA: Kingson; Pantsil, Mensah, Varsah e

I Sarp�i; Annan, 'Asamoah, Ayew e Boateng
Gyan e Tagoe; Técnico: Milovan Rajeva.
ALeMA�HA: Newer; Lahm, Fried�ichi,
Mertesacker e Badstuber� Schweiqsteiger,
Khedira, Müller e Ozil; Podolski e Cacau.

Técnico: Joachim Lôw.

Estádio: Soccer City, em Joanesburgo.
Horário: 15h30 (de Brasílla).
Arbitragem: Carlos Eugênio Simon

(BRA), Altemir Hausmann (BRA) e
Roberto Braatz (BRA).

Esporte 21

T DOS U IDOS
Em jogo, vaga
e liderança

Também pelo Grupo C, os

Estados Unidos vivem a mesma

situação da Inglaterra. Os ame

ricanos enfrentam a Argélia, no
Estádio Loftus Versfeld, Pretória,
às 11 horas, pensando apenas
na vitória. No caso de um trope
ço, a equipe pode se despedir do
Mundial. Por outro lado, se ven
cer poderá assumir a liderança
do grupo e se livrar de um possí
vel confronto contra aAlemanha.
Mas para isso, a Eslovênia preci
sa perder para os ingleses. Os ar
gelinos precisam vencer e 'torcer
contra os ingleses.

Onyewu, DeMerit e Bacanegra; Bradley,
Tones, Dempsey e Donovan; Altiqoré e

I Findl �cnico: Bqb 8radley.
ARO ! M'bolhi; Bougner�a, Yahia e

Halliehé: Kadir, liani, Boudêbouz, Yedba
e Belhadj; Matmour e Djebbour. Técnico:
Rabah Saadane
Estádio: Loftus Versfeld, em Pretória.
Horário: 11h (de Brasilia). Arbitragem:
Frank De Bleeckere (BEL), Peter Hermans
(BEL) e Walter Bromans (BEL).

AUSTRÁUA:Schwarzer;Wilkshire, Neill,
Beauchamp e Chipperfield; Valeri, Emerton,
Bresciano, Cahill e Culina; Kenne€ly.
Técnlco:Pim Verbeek.

. SÉR�lk Stojkovid; Ivanovic, Vidic, Suboti
e Kolarov; Kuzmanovic, Stankovic,
Jovanovic e Krasic: Pantelic e Zigic.
Técnico: Radomir Antic.

Estádio: Mbombela, em Nelspruit. Horário:
15h30 (de Brasília). Arbitragem: Jorge
Larrionda (URU), Pablo Fandino (URU) e
Mauricio Espinosa (URU).
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Na área

Henrique
Porto

Trio de ferro

I1zesseis
anos atrás eles assombraram os gramados catarinen

es. Juntosmarcaram 41 gols em 29 jogos, levando o Juventus ao
erceiro lugar do Estadual, até então um feito inédito. Separados
pela bola, se reencontraram no time de seniores doVitória, que

no último sábado faturou o CampeonatoIaraguaense, Ricardo, o cére

bro, foi autor de seis gols em 1994 e desta vez não marcou. Agora joga
mais recuado, mas segue preciso em seus passes. Índio, o garçom,
continua criativo, rápido e driblador, um autêntico ponta-direita. Há
dezesseis anos marcou 16 gols e agora anotou sete. Alaor, o mata

dor, continua com a mira calibrada. Em 1994 foram 19 gols, contra
11 na atual temporada. O tempo foi generoso com esses "senhores da

.

_

bola", conservando seu futebol. Que bons tempos aqueles que o time
do Juventus era formado por craques e não pernas de pau.

CÉSAR JUNKES

Basquete
o armador Humberto Pache

co, de apenas 14 anos, teve um

teste de fogo no sábado. O técni- �..

co Milton Mateus aproveitou a

partida contra São Bento do Sul

para lançá-lo na categoria sub17.
De cara perdeu três posses de

bola, mas Milton ordenou que os

atletas continuassem passando a

bola para Humberto. Depois pe
diu para ele se impor em quadra

,.

e foi atendido. Gostei das atitudes
do treinador e do atleta.

Palpitão da Copa
Quer ganhar uma camisa

oficial da seleção campeã da
.

Copa do Mundo naÁfrica? Ela
podeser sua commenos esfor

ço do que você imagina. Não
requer prática, nem tão pouco
habilidade, apenas um chute

preciso e um pouco de sorte.

Para participar é simples: aces
se o blog Na Área no site de O·
Correio do Povo (blogs.ocor
reiodopovo.com.br /naarea),
se intere das regras do jogo e

poste seu palpite na notícia

"Palpítão da Copa". Quem tiver
o chute mais certeiro leva uma
camisa novinha em folha. A
data limite é 25.de junho. Par
ticipe e boa sorte.

201()

Superação volta ao
centro das atenções
Delegações da região disputam competicão em Itajaí

.

do Parajasc, ela faturou ouro em deficiência a praticar atividade
todas as modalidades. Helena física. "Gostaria que os outros

acredita que esse ano não será pudessem ter esse privilégio de
diferente. Ela quer trazer o ouro melhorar a qualidade de vida por
nas quatro modalidades que vai meio do esporte. Se Guaramirim
disputar: SOm e 100m estilos livre encabeçasse a ideia seria um

e costas. "Quero manter a média marco para a cidade", solicitou.
dos últimos anos, 2010 já foi de Enquanto o sonho de Helena
muitas conquistas pàra mim e não sai do papel, ela segue com

tenho certeza que nos jogos não as conquistas de medalhas; novos
será diferente", disse referindo- recordes e apoio a seus compa
se ao bom desempenho nas ma-: nheiros de equipe. "Sempre digo
ratonas aquáticas. para eles não desistirem e leva

Helena faz a diferença na rem o nome de Guaramirim com

piscina por sua, garra e força de orgulho. Tenho certeza que todos
vontade. A intenção da nadado- darão o seumelhor", declarou.
ra é criar uma escola de esporte
adaptado em Guaramirim para • Genielli Rodrigues
impulsionar outras pessoas com genielli@ocorreiodopovo.com.br

GUARAMIRIM

A superação volta a ser

o centro das atenções do
esporte no Estado. Isso
porque, inicia amanhã,
em ItcUaí, o 6º ParcUasc
(Jogos Paradesportivos de
Santa Catarina).

E
exemplo de determina

ção, que mais uma vez

marcará presença no

.

evento, é Maria Helena

Eggert. A paratleta possui recor
des surpreendentes: em todos os

anos que participou na natação
DIVULGAÇÃO

'.�

Nessa edição, Guaramirim será representada por 15 paratletas, sendo nove estudantes da Apae da cidade

Região terá 66
representantes
na competição

'

E esse ano a participação da re

gião no evento ganhou mais adep
tos, já que em 2009 apenas Guara
mirim havia participado dos jogos.
Iaraguá do Sul se organizou e tam

bém estará na disputa. Os Parajasc
__!fIIIlIII��.!IfIlI""",,�--"'III!_�__!I!I_�__ II!!II!__"'__!I!I_II!IJ !IIIII{IIII!l__ II!!II!_1Ii!I__[iIII!I_�__ iI!II!__III!II._�_I1JIII!__� . ��Q_çl��tiP�çlQ� .<!-.atletas Ç_Q� çl�� _

.

ficiência física (DF), intelectual
(D!), auditiva (DA) evisual(DV).

Jaraguá terá 51 paratletas nas

modalidades de atletismo (DA),
futsal masculino (DA) , xadrez
misto (DA), atletismo masculino

(DI), bocha masculino (DI), bo
cha feminino (DI), futsal mascu
lino (DI), tênis de mesa feminino
(DI), bocha paraolímpica, bocha
feminino (DF/andante), bocha
masculino ·(DF/andante), bocha
feminino (DF/cadeirante) e bo-

cha masculino (DF/cadeirante) .

Já de Guaramirim serão 15 par
ticipantes divididos em: atletis
mo (D!), bocha (D!), bocha
(DF) andante, bocha para
desportiva e natação (DF).

Ambas as delegações viajam
amanhã para Itajaí, cidade sede
do Parajasc, quando participam
da 'cerimônia de abertura, que
começa às 19h, no Parque da

Marejada. As competições ini
ciam para valer na sexta-feira, 25.
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cípadetreinamento
Curso acontece durante a semana em uma chácara do bairro-Nereu Ramos

FOTOS PIERO RAGAZZI

Na programação estão previ;t�s aulas d�""t;�, té�nicas, noções de primeiros-socorros e outros assuntos importantes para o trabalho da PM
-" .

"Há cinco anos o 140
BPM institui a semana de
revitalização como meta",
'salienta o comandante
da unidade, Rogério
Luiz Kumlehn.

......écnícas policiais de aborda
gem, noções de primeiros
socorros, defesa pessoal
e atualização sobre as leis

vigentes são alguns dos tópicos
previstos na programação que se

estende durante toda esta semana,
somando 50 horas de aulas dividi
das entre práticas e teóricas.

A turma formada por 16 poli
ciais é a quinta do ano a passar pelo
processo. O 'efetivo composto por
243 PMs é dividido em 12 turmas

durante o ano, a previsão é que até
dezembro todos tenham participa
do das aulas, Segundo o comandan
te, a volta para a sala de aula e para
os treinos práticos são sempre pro
gramadas para as últimas semanas

do mês, porque é ,o período onde se

temmenos ocorrências.
A programação das atividades

durante o treinamento é montada
a partir de uma avaliação realizada,
no final do processo, pelos policiais.
As críticas e sugestões são avaliadas
pelo comando e incorporadas de
acordo com as necessidades dos
profissionais, visando a melhorar o
atendimento prestado à população.
A inovação para esse ano são as au-

las práticas de tiro noturno, 'Através
das avaliações, percebemos que
aqui na nossa região os policiais se

deparam commuitas situações que
precisam usar suas arinas durante à
noite", pontua o comandante.

As aulas de técnicas de tiro são
ministradaspelo tenenteAndréLuiz
Adams e o sargentoAdilsonAdriano
Carvalho Pacheco. Elas começamno

início da tarde evão até às22h. O local
dos treinos éumachácaranazona ru
ral da cidade, no bairroNereuRamos.
Posicionamento, movimentação,
visualização do alvo são aspectos
contemplados durante as aulas. .

Adistância e a formação na qual
são feitos os disparos são modifi
cadas com frequência, tanto de dia

quanto à noite. 110 objetivo é prepa
rar o profissional para as' situações
de perigo, garantindo maior segu
rança para ele � para a população',
destaca o comandante Kumlehn.
Nesse sentido, o comando da
unidade planeja melhorias na

formação dos policiais. Cursos
de policiamento comunitário e

direção defensiva estão entre as

ações previstas.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorrel",v�.com.'"
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Para Kumlehn, treinamento garante mais segurança à população

Seguranç� 23

Dois casos
de agressão
contra mulher
JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ

Duas ocorrências en

volvendo agressão contra

mulher, uma em Corupá
e outra em Jaraguá do Sul,

'

foram registradas na segun
da-feira. O primeiro caso

aconteceu em Corupá, na

estrada Izabel, Vila Rutzen,
por volta do meio-dia.

Segundo informações
da Polícia Militar, a esposa
tentou pôr fim a uma bri

ga entre pai e filho e foi

agredida pelo marido. O

agressor a teria segurado
pelo pescoço, o que cau

sou vários hematomas.
O agress9r foi detido e,
a caminho da delegacia,
contou à policia que te

ria deixado uma arma de

fogo na casa de seu irmão.
A viatura foi até o local, 'na
rua Francisco Mees, e os

policiais pediram ao irmão
do detido que entregasse a

arma - uma garrucha, cali
bre 22, que foi apreendida.

A segunda ocorrência
. aconteceu por volta das

19h40, na rua Pastor Albert
Schneider, na Barra do Rio

Cerro, em Jaraguá do Sul.

Segundo informações da
Polícia Militar, quando os

policiais chegaram no lo
cal, presenciaram o marido

ameaçando e agredindo
fisicamente. a esposa. Tes
temunhas disseram aos

policiais que não é a pri
meira vez que o fato ocor

re. O agressor foi preso em

flagrante e encaminhado à

delegacia da comarca.

ESTATÍSTICAS

Segundo informações
do Comdim (Gonselho
Municipal dos Direitos da
Mulher), cerca de 30% do
total de ocorrências aten

didas na delegacia da Co
marca são por violência
doméstica. Na região ainda
não existe uma Delegacia
da Mulher para cuidar de
casos que envolve confli
tos familiares. Em Iaragua,
o imóvel onde será insta
lada a unidade aguarda a

chegada de equipamentos
da SSP (Secretaria de Se

gurança Pública), mas não
tem prazo para inaugurar.
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E Gol d Brasil
Taxa a partir de

,

E Gol do Brasil

Participe
e concorra

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

.,

a.m

Para· se inscrever nesta
...

promo�ao" passe na

Caraguá Auto Elite"
faça um Best Drive e cadQstre-se.
Mais informações em

WWW..vw..c m. ecaogol

com $0% de êntrâda

A Eti

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Promoções válidas até 23/06/2010. Taxa a partir de 0,99% com 30% de entrada para Linha Gol, Voyage, Saveiro e Fax.
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