
Entidades elaboram
. .

Documento contendo as principais.reivindicações da região será entregue para os

candidatos a deputado, governador e presidente. Entre as prioridades estão obras de
infraestrutura, como a duplicação da BR-280, investimento em saúde, ampliação da
estrutura judiciária, maior efetivo policial e a abertura de um escritório da Fatma.

Página 7
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INCÊNDIO

Casa de madeira localizada às margens da SC-416 foi completamente destruída pelo fogo na manhã de ontem. Ninguém se feriu. Principal
suspeita é de que incêndio tenha iniciado na cozinha, mas as causas ainda são desconhecidas pelos Bombeiros Voluntários.

Iniciam obras no
museu do Seminário
Administração anuncia também a

aquisição de uma fábrica de velas
e a intenção de construir um hotel.
Página 10

Inglaterra e
.

Alemanha estão
classificadas
As duas equipes farão o 'duelo de
gigantes' das oitavas de final da
Copa do Mundo� Páginas 19 a 21

(47) 3373·9800
L �.f��eg:�u.br_ , . !
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História do Es rte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa
UM JEITINHO BRASILEIRO

DE SER FELIZ

Quando O assunto é.história do esporte'

Em
tempo de Copa do Mundo é impossível escrever alguma

coisa sem que o tema seja a própria Copa e seus personagens.
O nosso objetivo é gerar informação, instigar a reflexão e ofe
recer alguns momentos de divertida e bem humorada leitura.

.

A Copa do Mundo de 1998
Disputada na França, foi marcada pelo fracasso dá nossa seleção.

A convulsão do 'Fenômeno' não esconde que o Brasil não merecia

ganhar: duas derrotas, defesa mais vazada, brigas e a maior derrota
da seleção na decisão em mundiais. Participaram pela primeira vez 32

seleções. Até 1994 eram 24 países. Ficha da participação brasileira: Bra
sil2x1 Escócia; Brasil3xO Marrocos; Brasil1x2 Noruega; Brasil4x1 Chile; I

Brasil3x2 Dinamarca: Brasil1x1 Holanda, disputa de pênaltis: Brasil4x2
Holanda. A decisão foi Brasil Ox3 França. Time brasileiro: Taffarel, Cafu,
Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos; Dunga, César Sampaio (Ed
mundo), Leonardo (Denílson), Rivaldo; Bebeto e Ronaldo.

A grande tsrefa
Não é somente ganhar seus jo

gos, mas sim possibilitar aos atletas
o alcance da vitória, com aplicabi
lidade da plenitude de suas capa -

.

cidades técnicas, aliadas à per
formance do treinamento físico e

à devida orientação psicológica.
Motivou todo mundo, ricos, po
bres, notórios e poucos conheci
dos, tirando de cada um omáximo
de suor, de empenho, de devoção à

- cruzada de reabilitação do futebol
brasileiro. Assim, contribuiu para
que o nosso povo vivesse a plena fe
licidade de uma bela conquista.

'FamOia Scolari'
Uma família se formou quando

Luiz Felipe Scolari (Felípão) anun
ciou os 23 jogadores que iniciavama

disputa da Copa do Mundo de 2002
que seria realizada na Coreia do
Sul e Japão: Marcos, Dida, Rogério
Ceni, Lúcio, Roque Júnior, Edmil
son; Anderson Polga, Cafu, Ro
berto Carlos, Belletti, Iúníor. Gil-

.

berto Silva, Kleberson, Vampeta,
Ronaldinho Gaucho, Ricardinho,
Iunínho, Kaká, Ronaldo, Rivaldo,
Denilson, Edilson e Luizão. Muitos
deles formaram a seleção que havia
fracassado na França em 1998.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos áuditivos
Venda de acessórios

(47)3372-2364

Brasil de Felipão - 2002

Brasil de Dunga - 2010

• • • a , � ,.. ,..... ,... � ..... o._ ..
. .. ;. ..

. Gol de Luís Fabiano - Pintura ao ar livre

A Seleção de Dunga
.

o time que está na Copa da
África do Sul tem o jeito e a cara

daquele formado por Felipão.
Está em busca do hexa que
foi desperdiçado na Copa de
2006. Dunga é disciplinador
no melhor estilo Scolari. Não
convocou Ronaldinho Gaúcho

que tinha grande apelo popu
lar. Kaká e Luís Fabiano foram
convocados lesionados. Recu

peraram-se bem e estão jogan
do o fino da bola.

Assisti ao jogo Brasil x Costa
do Marfim em um bar badalado
da cidade. A plateia do bar esta
va entusiasmada com o desem

penho da nossa seleção. Luís
Fabiano entra na área como um

raio, chapelou um aqui, outro

acolá, mata no peito (braço), fin
ta o goleiro e manda a bola para o

fundo, da rede. Um gesto radioso,
de matar de inveja Leonardo da
Vinci e suas pinturas: a Última
Ceia, Mona Lisa e a Virgem dos
Rochedos. Levanta da mesa um

torcedor que assistia ao jogo em

silêncio, copo de cerveja na mão,
estufa o peito e grita:

- Comigo, é assim.
Falou com aautoridade de quem

acabara de marcar, ele próprio, o

gol do Brasil. O torcedor é assim.

Quando o jogador faz um gol está
apenas cumprindo os desígnios de
alguém na arquibancada. É um jei
tinho brasileiro de ser feliz .
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PONTO DE VISTA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

Do outro lado da cortina

Oserviço
público realmente deve descortinar

algo para aqueles que dele fazem parte e pelo
despertar do interesse de milhares de pessoas
querendo nele entrar. Pensei que este fato fos

se brasileiro, mas em recente viagem de negócios na
Itália, me deparei com uma manchete de jornal que
rnostrava niilhares de pessoas em um acirrado con

curso para algumas vagas no serviço público, o que
me levou a conclusão de que esse negócio é "tanto lá

quanto cá". Também vi manchetes que mostravam

críticas sobre prédios públicos onde deviam estar

pessoas trabalhando, mas que recebiam e não exer

ciam suas funções, aí pensei, isso é
uma "maldição latina"

Agora começamos a ver as cam

panhas políticas, manchetes' de jor
nais mostrando reuniões que buscam

aliariças simples, duplas, triplas e tantas

quantas puderem ser feitas paramanu

tenção de privilégios. Privilégios sim, o
de ser eleito uma vez mais ou pela pri
meira vez para oexercício de cargos que
parecem ser um pote de ouro no fim
do arco-íris de tão acirradas que são as

disputas por indicação de nomes. O

problema é que normalmente o pensamente presente
nestas reuniões é o de: "primeiro o meu, depois o teu,
e o resto é alocação de cargos". Quando todos pensam'
assim, é possível algum tipo de ordem?

Mas ainda continuo me perguntando sobre o que
tem do 0l!tro lado da cortina, pois não consigo enten
der como se gasta tanto em campanhas cujo retomo
salarial do cargo não cobriria as despesas nem em

dez anos, o que dirá em quatro de mandato. Mas esta
resposta não virá à tona nunca, embora se possa fazer
um exercício e elencar alguns motivos como: estabi
lidade no emprego e aposentadoria sem fator redutor

quando não até com acréscimos. Mas isto seria para
o funcionário público de carreira, J11as e aqueles que
apenas exercem mandatos por quatro anos, por que
lutam tanto em uma eleição? Pensando de maneira
altruísta, imagino. que é para trabalhar pelo povo,
mas pelasmanchetes de escandalosos propinodutos,
dá a entender que é para tirar vantagens pessoais.

Tenho certeza que são poucos os bons políticos e

osmuitosmaus se sobrepõem e dominam o sistema.
Bem aventurada seja a lei que impede a elegibilidade
daqueles que respondem na justiça por improbida
des administrativas e atémesmo crimes, cujos cargos
públicos facultavam o direito de não serem levados a

júri como os ladrões comuns. Esta lei é tão boa quan
to à da responsabilidade fiscal, logo, temos a esperan
ça de limpar o lodo que emporcalha o sistema polí
tico brasileiro, prevalecendo .aqueles que entendem
a função pública como nobre representação popular
facultada pelo voto livre e secreto.

Tudo o que é despesa e investimento público de
verá ser feito conforme a lei, ou seja,
Lei Orçamentária, que tem seu rito e

ordem. Quando vemos as comissões

especiais de investigação de órgãos
legislativos, como é o caso da CEI da
Schützenfest de Iaraguá do Sul, sabe
mos que o rito de 'encaminhamento
de despesas não foi seguido conforme
a lei. Mas era só seguir a lei, e agora ve
mos funcionário público investigando
atividades do próprio setor público e

seus contratados. Nos processos em

presariais trabalhamos conforme a lei,
sem obrigatoriedade de cumpri-la, mas temos ciên
cia das consequências de não cumpri-la.

O setor público é diferente porque eles só podem
executar se existe lei para isso,mas parece que os des
cumprimentos não traduzem as consequências. E
tome pedido de vista de processo, protelações e uma

infindável discussão que no final, como popular
mente se diz, de tanto já ter acontecido, pode termi
nar em "pizza". Estána hora do eleitoracordar e se dar
conta das barbaridades que se cometem no setor pú
blico. O cargo público não é bem de família e muito
menos algo a ser perpetuado ou passado de pai para
filho. Mas se assimmuitos o fazem; é porque tem algo
muito interessante atrás da cortina do serviço públi
co, ao qual'somos todos alheios nos restando apenas
especular. Mas especular sem provas também é con
tra a lei, logo, que as provas das improbidades sejam
encontradas por aqueles que são incumbidos disso, á
defensoria pública, em regime de urgência. Nós pre
cisamos, o Brasil precisa.

"
o cargo público
nãoébemde
família emuito'
menos algo a ser

perpetuado ou
passado de pai
para filho.

"
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ARTE

EXposição "Olhares
do litoral" até dia 28
Quatro artistas catarinenses participam

da exposição "Olhares do litoral", que está
aberta na Biblioteca Padre Elemar Scheid,
da Unerj. Emanuel Nunes (escultura), Fer
nando Pauler .(pintUra), Jorge S. Licanca
bur (fotografia) e Lilian Martins (pintura)
apresentam em suas obras as percepções e

emoções em viagens pelo Brasil e exterior.
Amostra reúne 28 peças e pode ser conferi
da gratuitamente até dia 28 de junho.

r CUR

Teatro da Scar
abre vagas juvenil

. Ainda há vagas' para curso de teatro da

Scar, na categoria juvenil. Até julho, os in
teressados em desenvolver formação de ar
tes cênicas podem participar das aulas que
acontecem as quartas-feiras à tarde. O cur

so éministrado porNicoli Pereira, integran
te daCia.Alma Livre deTeatro deAnimação
eMúsica. Após a conclusão do curso os alu
nos se apresentarão emumamostra teatral.

Informaçõespelo telefone (47) 3275-2477.

VESTIBU R

Doador é isento de
inscrição na Fatej

AFatej /Fateja realizacampanha de incen
tivo à doação de sangue. Todos que compa
recerem na unidade (ruaMajorJúlio Ferreira,
459) e apresentarem um comprovante de do
ação serão isentos da taxa de inscrição para
o Vestibular de Inverno, com prova marca
da para o domingo, dia 27. As pessoas que
efetuarem a inscrição pelo site www.vesti
bulares.br não terão direito ao benefício.

Informações pelo telefone 0800-941-4444.

GRADUAÇÃO
Inscrições para seletivo
de inverno Unerj/PUC
o Seletivo de Inverno Unerj/PUC tem

inscrições abertas até o dia 29 de junho.
São ofertadas vagas para sete cursos de gra
duação: Direito, Engenharia de Produção,
Moda, Administração, e aos cursos superio
res de Tecnologia em Análises de Sistemas,
Tecnologia de Produção Têxtil e Tecnologia
Mecânica. As inscrições são gratuitas e po
dem ser feitas pelo sitewww.unerj.br. Infor
mações pelo telefone (47) 3275-8200.
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EDUCAÇÃO

·Aprovada·doação de terreno
Estado deve construir escola em área cedidapelomunicípio no SantoAntônio

n�IfI#lfflVAt:JC

Moradores'do bairro Santo Antônio levaram cartazes e pediram, sem sucesso, para os vereadores votarem contra o projeto do Executivo

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura está autorizada
a doar um terreno de 10
mil metros quadrados ao
Estado, para a construção
de uma escola de ensino
médio e profissiona{"

Oprojeto
de lei que permi

te a doação foi aprovado
terça - feira na Câmara de
Vereadores por seis votos

a três: Jean Leutprecht (PC do B),
Iustíno da Luz (PT) � Lorival De
mathê (PMDB) foram contrários a

proposta. FranciscoAlves (PT) não
votou pois estava em viagem.

O terreno Onde ficará a escola
.está localizado no bairro Santo An
tônio. A obra será feita através de
urn convênio entre Prefeitura (do-
'ação do terreno), Estado (constru
ção) e governo federal (instalação
de equipamentos). Cerca de R$ 9
milhões serão investidos na unida
de de ensinomédio.

A doação, no entanto, não

agradou aos moradores do bairro,
que compareceram àCâmarapara
protestar contra o projeto. Com
cartazes, osmanifestantes pediam
pela manutenção da área de lazer,
que fica no terreno onde será er

guida a escola.
.

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM), explicou que a

escolha pelo local se deu porque
o governo estadual exigia um ter

reno com mais de 10 mil metros

quadrados para construir a esco
la. E o município não tinha ou-

tras áreas disponíveis com essa

metragem. "Guaramirim entre

gou a área do Parque de Eventos,
um das mais nobres da cidade,
para receber um Cedup (Centro
de Educação Profissional). Não
podemos perder essa oportuni
dade. Um espaço de lazer para
os moradores pode ser em outro

lugar", defendeu.

Não sou contra a

educação,·e sim contra
os métodos impostos

pelo Executivo.
JlISnNO DA LUZ (PT),VEREADOR

Possamai teve o apoio deAma
rildo Sarti (PV), que argumentou
estar votando em favor do ensino.
"São quase quatro mil postos de

emprego em aberto, porque falta

formação, falta qualificação. Eu,
como professor, vou votar sempre
pela educação", declarou.

As maiores críticas ao projeto
partiram de Justino da Luz (PT). O
petista lembrou que a Associação
de Moradores do Santo Antônio é
contrária aproposta, pois defende a
manutenção da área de lazer. O ve

reador citou urna pesquisa feita no
bairro, que apontou a falta de espa
ço para a prática desportiva como

urn dos maiores problemas da re

gião. "Não sou contra a educação,
e sim contra os métodos impostos
pelo Executivo, que não ouviua po
pulação. O povo quer a escola, mas
em outro terreno", largou.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Sarti defendeu a importância do ensino na formação profissional

Contrários, mas com ressalvas
Os vereadores Jean Leutprecht (PC do 8) e Lorival Dema

thê (PMDB) votaram contra a proposta de doação der terreno.
Porém, ambos afirmaram que a posição foi tomada a pedido

.

de moradores do bairro Santo Antônio, mas .entendem que é
preciso garantir a construção da unidade de ensino. "Eu me

c0!llprometi a votar junto com algumas pessoas. da região,
que pediram pela manutenção da área de lazer. Mas concor
do com os vereadores que são a favor quanto ao benefício de
uma escola técnica e de ensino médio", comentou Dernathê .

Entidade ainda
quer manter
área de lazer
JARAGuÁ DO SUL

AAssociação deMorado
res do Bairro Santo Antônio
saiu insatisfeita da sessão da
Câmara de terça-feira. Con
trária à doação do terreno, a
entidade estuda agora outras
formas de garantir urna área
de lazer na região. Segundo
o presidente da associação
e suplente de vereador, João
Fiamoncini (PT), a comuni
dade deve se reunir para dis
cutir o assunto.

"Nunca fomos contra

a escola. Só que temos

poucos alunos do ensino
médio na região. Vamos
ter três prédios parados à
noite, pois são duas esco

lasmunicipais, e nenhuma
área para lazer. Faltou pla
nejamento", afirmou.

Fiamoncini lembra que
a comunidade lutou durante
três an�s para ganhar uma
área desportiva e por isso ela

não aceita a decisão imposta
pelo Executivo e aprovada
pelos vereadores. "Por que
a Prefeitura não apresentou
urn novo lugar para atender
o nosso pedido? Porque não

tem. Seremos urn bairro com
muita educação, ótimo, mas
com pouco lazer. Nem sei o

que dizer", criticou.

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

Parcelamento em até 10x no cartão de crédito,

PIERO RAGAZZI

Fiamoncini lembra que a

comunidade lutou para
ganhar a área de lazer
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Outros
três vereadores de Iaraguá do Sul

podem entrar na disputa proporcional de
outubro. Isair Maser (PR) - foto - reafirma

intenção de concorrer a deputado estadu
al, motivado pelo próprio partido. A confirmação
acontece na convenção da sigla, já fechada com o

PT na disputa estadual, neste fim de semana.
Dada como certa é também a participação da

presidente da Câmara, Natália Petry (PSB), para bri
gar por uma das 44 vagas na Assembleia Legislativa.
Não tanto por motivação pessoal, mas por pressão
do próprio partido, na condição de ser uma das três

principais lideranças do PSB no Estado.

Petição
O Partido Progressista de Massaranduba proto

colou petição ao Tribunal de Justiça junto ao pro
cesso em .que o Executivo questiona a constitucio
nalidade da lei do Transporte Escolar, a primeira de
iniciativa popular no município. Atuando como ad

vogado no caso, o vereador José Osnir Ronchi pede
autorização para o partido sustentai oralmente no

julgamento, lia fim de colaborar com a Justiça".
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ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
II

I
o nome dela foi ratificado na convenção, ocorrida

no fim de semana. Com 26 pré-candidatos a depu
tado estadual, a sigla vai disputar a eleição proporcio
nal com chapapura, calculando que precisa somar 90
mil votos para um entrar. Ameta é eleger dois.

Para a Câmara Federal, .além do vereador Jean
Leutprecht (PC do B) agora começa a ser ventilado o

,
'

,

nome de Jaime Negherbon (PMDB). Ele seria a opção
do diretório local caso Mauro Mariani, pré-candida
to a deputado federal apoiado pelo PMDB regional,
concorra ao governo do Estado. Por enquanto, a con
venção estadual está marcada para sábado. O PT e o

DEM jámudaram para o dia 30.

Calma
Relatório da CEI da Schützenfest volta hoje pela

quarta vez ao plenário daCâmara, com expectativa de
uma pautamenos extensa que a de terça-feira, garan
tindo o tempo necessário para discussão e votação.
Ainda assim, será preciso uma dose extra de paciên
cia para quem acompanhar a sessão. Outra vez vai ter
homenagem. Sem tirar o mérito dos homenageados,
mas a Câmara peca pelo excesso.

PIERO RAGAZZI

Não é
Vacinação contra a gripe voltou à 'discussão lia plenário

da Câmara na última' sessão. O vereador Jean Leutprecht
(PC do B) cobrou a disponibilização da vacina infantil, im
plantada na gestão passada para imunizar crianças contra
a gripe comum. Da tribuna, Leutprecht ligou para o ex

prefeito e médico Moacir Bertoldi (PMDB), e foi informado
que a vacina da HINl não imuniza contra a gripe comum.

liA responsabilidade é da administração municipal, q�e não
tomou as providencias no momento adequado", disse.

.

Positiv'o
A lista dos gestorés com contas irregulares en

tregue pelo Tribunal de Contas da União ao TSE não
inclui nenhum nome do Vale do Itapocu. O docu
mento com mais de 500 páginas vai auxiliar os juí
zes eleitorais na análise dos pedidos de registro de

candidatura, levando em conta a lei da Ficha Lim

pa. O que não significa que não há políticos daqui
abrangidos pela norma: Quem tem condenação por
improbidade administrativa, caso do ex-prefeito Ivo
Konell, pela nova lei não pode concorrer.

Gostaram
A Academia ao ArLivre, inaugurada pela Prefei

tura de Iaraguá no mês passado, parece ter agradado
à região. Em Guaramirim, o vereador Caubi Pinhei
ro (PDT) solicitou, via indicação, à implantação de

projeto nos mesmos moldes, ou seja, a instalação de

equipamentos para a prática de exercícios físicos em

praças e áreas de lazer da cidade. No começo do mês,
o vereadorMauro Bramorski (DEM) também pediu a

construção de academias ao ar livre para os morado
res de Massaranduba.

CÉSAR JUNKES

A Tifa Martins tem uma

área esportiva, mas o '

São Luiz não. Eu voto
com a comunidade.
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NOVA SEDE
Sob o plenário lotado, o vereador IsairMaser (PR) saiu em

defesa da ampliação ou construção de uma nova sedepara o

Legislativo. "Não tem porque vir à Câmara se é para assistir

pelo telão", disse, referindo-se aos estudantes que acom-
'

panhavam a sessão de terça-feira da sala em U (foto). Dica
também considera, em seu pedido; a ampliação do número
de vereadores, de 11 para 19 em Iaraguá do Sul segundo a PEC

que tramita no Congresso. O prédio não comporta estrutura
paramais oito gabinetes. Com a cobrança reforçada tam
bém pelos vereadores Amarildo Sarti (PV) e Lorival Demathê
(PMDB), a presidente da Câmara, Natália Petry (PSB), escla
receu que não se trata de uma promessa dela. "É um planeja
mento conjunto desta legislatura", disse, prometendo reunir

'

os vereadores antes do recesso para iniciar o projeto da obra.

CIL!ftica Odonto ógica

(S�rlos emitm�
Dentário E Otk:tdCi ' :tia

1ratiímentos de Oil'.ika5�
'Csreamen1n ii�3Sê1

laser tE:rapâ� t'?,ti!!t!ilirS;
.,. - --'11 1I..,.'!i •

apfJca� n:a 'V'Ui.OZ'h,J!i.:..<;oj;Dga
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EDITORIALCHARGE

Mini-usinaeX'Pe�IMe�A Io Meu íA�Dt:.M
o.

os associados desistiram de usar o local ao sa

ber que seriam obrigados a investir quase R$ 600
mil - valor equivalente ao custo já empregado
na construção - para deixar o espaço de acordo
com as exigências do Ministério daAgricultura.

- Com a implantação da ETA (Estação de Trata
mento deÁgua) no bairroGaribaldi, previstaparaco
meçar a funcionar em 2011, a inviabilidade do abate
douro foi decretada oficialmente. Laudos emitidos

recentemente pela Fujama
(Fundação Jaraguaense do
MeioAmbiente) e Samae (Ser
viço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) constataram

que o abate de animais poderia
contaminar a água que será tra
tadapela nova estação.

Sem ter outra saída para
tornar o espaço produtivo de

alguma forma, a Prefeitura cogita a possibilidade
de transformar o imóvel em um ponto de armaze
nagem e processamento de alimentos da agricul
tura familiar para fazer a merenda dos estudantes
das escolas públicas. ,

Se a intenção da prefeita Cecília Konell era resol
ver a situação do abatedouro até fim do ano - como

já foi dito há algunsmeses pelo próprio secretário de

Agricultura, Ingo Robl-, o fechamento da usina de
leite parece ser mais um obstáculo a ser vencido. É
lamentável que tanto dinheiro público tenha sido

desperdiçado em obras que não tiveram o planeja
mento necessário.

Inaugurada
em 2003 com investimentos públi

cos, amini-usina de leite do Garibaldi, localizada
ao lado do abatedouro, deixou de funcionar há
cerca de duas semanas. O local, que produzia até

23 mil litros de leite pormês, foi fechado por dificul
dades financeiras, segundo informações repassadas
pelos próprios produtores e divulgadas na edição de
ontem de O Correio do Povo.

Apesar daPrefeitura e o próprio condomínio de

produtores preferirem não falar so
bre o assunto, não são necessárias
muitas explicações para entender o
que está acontecendo. Assim como

o abatedouro - que recebeu R$ 600
mil do governo federal e nunca fun
cionou - a mini-usina, que custou

R$ 200mil, deve virar o que chama
mos de "elefante branco".

Embora a administração da
mini-usina fosse de responsabilidade dos próprios
produtores, há de se questionar se os produtores
rurais da região recebiam incentivos suficientes da
Prefeitura para se manter na área agrícola, onde
não é raro sofrer prejuízos.

Outra pergunta é: na época da inauguração
do abatedouro e da usina, os colonos foram con

sultados se realmente havia interesse em utilizar
o espaço? Pelo menos no caso do abatedouro
isso parece não ter acontecido. Inaugurado em

junho de 2004, na gestão de Irineu Pasold, o es

paço que nunca funcionou seria administrado
pelo Condomínio de Produtores. No entanto,

DO LEITOR

Saudação a José Saramago

Eu
nunca separo o escritor

que sou do homem que
sou, e até diria do cidadão
que sou."

A Universidade Federal de
Santa Catarina concedeu ao es-

critor português
José Saramago, em f\

1999, o título de
Doutor Honoris
Causa. A concessão
desse título repre
sentou uma singu-
lar .oportunidade
de render justo e

merecido tributo

. vel" e "mais audível", diz o autor

de Memorial do, convento, ser

vindo, ao mesmo tempo, à "de
fesa e difusão" das culturas de

língua portuguesa.
Por ocasião de sua morte,

assim. como o fize
mos na homena

gem prestada pela
UFSC, relembra
mos alguns episó
dios da vida de Sa-

DO LEITOR

Tabagismo parceiro do câncer pulmonar
"

. Eu nunca separo
o escritor que
sou do homem
que sou, e até
diria do cidadão Opapel

esmagador do tabagismo como

principal causa do câncer do pulmão vem

sendo demonstrada exaustivamente nos

últimos 50 anos, de doença rara no passa
do transformou-se na mais mortal em todo mun
do. Apesar dos avanços tecnológicos alcançados,
tanto no diagnóstico quanto no tratamento, os

pacientes são atendidos com do

enças avançadas obtendo um

tratamento com sobrevivência
de apenas 14% em contrapartida
quando diagnosticamos no início
o tratamento têm 80% de cura.

É claro que o primeiro grande '

segredo é não fumar, mas o se

gundo é descobrir a lesão no iní
cio e tratar. Um exemplo é a his
tória de uma senhora de 40 anos,

tabagista, que descobriu um tu
mor pulmonar durante um raio
X de tórax de controle, ela rapidamente obteve a

comprovação que estava com câncer de pulmão
após um exame simples de nomáximo 15minutos
chamado de Broncoscopia ou endoscopia pulmo
nar com biópsia. Com a associação de outros exa
mes confirmou que este tumor estava num estágio
inicial e então a paciente foi submetida à cirurgia
pulmonar com a retirada de toda a lesão, sendo

. este o melhor tratamento para esta doença, aqui
no Hospital São José que é referência para o tra-

tamento oncológico regional, ocupando um lugar
de destaque no cenário norte catarinense para o

tratamento do câncer de pulmão. Ela apresentou
uma ótima evolução, em uma consulta anual após
três anos da cirurgia, ela entra toda sorridente di
zendo que estava esperando um bebê; calei-me
cheio de pensamentos sobre o futuro delas, fiquei

feliz e aterrorizado ao mesmo

tempo.Acompanhei juntinho esta

gestação, vi seu neném na mater

nidade' hoje ela tem quatro anos

e é uma linda menina que vive
intensamente com sua mãe, uma
paciente que está livre da doença
há 7 anos. Deus émaravilhoso, Ele

- /

age nos pequenos detalhes, se a

paciente' durante aquela insigni
ficante tosse não tivesse feito um
raio-X e procurado um especialis
ta, seriamais um câncer avançado

com pouca chance de cura. Infelizmente esta luci-
dez pertence a umaminoria de pessoas.

Todos devem amadurecer,' nós que tratamos
dos pacientes oncológicos buscamos sempre
um aperfeiçoamento quase diário, a comunida
de deve nos ajudar a mudar esta triste realidade,
quando fazemos exames periódicos e preventivos

.

realmente estamos tratando o problema.

ramago.
Os livros de Sa

.

ramago estão por
toda parte, como

"uma galáxia pul
sante, e as palavras, dentro deles,
são outra poeira cósmica flutu
ando, à espera do olhar que as

irá fixar num 'sentido, ou nelas

procurará o sentido novo" (His
tória do cerco de Lisboa, p. 26).
A escrita de Saramago, dotada
de notável capacidade especu
lar, seduz e estabelece dialogias
e oposições. Ela harmoniza a

elaboração formal com a prática
digressiva da oralidade.

Tomando emprestadas as pa
lavras do narrador de História do
cerco de Lisboa, pode-se então
afirmar: "Só não se acabou ainda
de averiguar-se se é o romance

que impede o homem de esque
cer-se, ou se é a impossibilidade
de esquecimento que o leva a es

crever romances".

que-sou.

"
ao primeiro escri-
tor da língua portuguesa agra
ciado com o Prêmio Nobel de
Literatura. Embora, como muito
bem afirmou o escritor moçam
bicano Mia Couto, "antes deste
Prêmio Nobel, já tínhamos rece

bido um prêmio maior, que era

ter na nossa família um escritor
do tamanho de Saramago", e a fa
mília a que se referia era, obvia
mente, a grande família da língua
portuguesa.

Saramago destaca-se na lite
ratura ocidental como divulga
dor do moderno romance portu
guês aos mais diversos públicos,
projetando a cultura de língua
portuguesa para muito além das
fronteiras de seu país. A inclusão
de um autor de língua portugue
sa entre os contemplados com

o mais importante e prestigiado
prêmio literário do mundo torna
a língua portuguesa "mais visí-

"
_

É claro que o
primeiro grande
segredo é não
fumar, mas
osegu!,doé

descobrir a lesão
no início e tratar.

"

, Felício WesslingMa,rgotti,
professorde Língua Portuguesa

e Linguística da UFSC
GiovaniWaltrickMezzalira, cirurgião tóracopulmonar

...
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REI IN I E,S

Região traçaprincipais pleitos
Documento" que aponta obras e ações prioritárias,
será entregue a candidatos e partidos polfticos
JARAGUÁ DO SUL

Entidades locais acabam de concluir
um documento que será entregue
aos candidatos nas eleições de 2010.

O
relatório, que vem sendo debatido
desde o início deste ano, aponta as

principais demandas da região e su

gere ações pontuais nas áreas de meio
ambiente, mobilidade, segurança pública,
saúde e judiciário. "Em um ano em que os

candidatos farão suas propostas de gover
no, sentimos a necessidade de apresentar
a eles o que entendemos como importante
para Iaraguá e região. Entramos em contato
com diversas entidades e chegamos a esse

consenso. É uma percepção regional e de
caráter coletivo", explica o presidente da

Acijs, Durval Marcatto Junior, um dos coor
denadores do trabalho.

Segundo ele, a intenção é entregar e de
bater o documento com os candidatos que
passarem pela região. O conteúdo também

chegará aos candidatos aos governos estadu
aI e federal através da Facisc (Federação das

Associações Empresariais de Santa Catarina) .

"Cada entidade, em sua esfera, vai levar

"
este documento ao candidato. São reivindi

cações que serão acompanhadas e defendi
das pelas entidades", destaca. Entre os pleitos
sugeridos no relatório estão reivindicações
antigas da comunidade como a duplicação
da BR 280, o aumento do efetivo policial e a

implantação de uma penitenciária industrial
regional (veja quadro).

Participaram da elaboração do ma

terial entidades como OAB, Unerj, Acijs,
Apevi, CDi, Sindicatos Patronais, Amvali
e ProJaraguá.

Entramos em
contato com diversas
entidades e chegamos
a esse consenso. É uma
percepção regional e
de caráter coletivo.
DURVAl MARCATTO JUNIOR,

PRESIDENTE DA ACIJS

"

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Segundo
Marcatto, pleitos

serão defendidos
e acompanhados
pelas entidades

que ajudaram na

elaboração do
documento

• MEIO AMBIENTE
• Abertura da nova unidade regional da Fatma

(Fundação de Meio Ambiente).
• Macrodrenag�rn,da Bacia do Itapocu e dragagem dos

,

rios do Vale d'o ítapocu, até a foz entre os municípios
de Barra Velhs e Araquarí, a fim de minimizar o risco

de constantes cheias em pontos específicos dos rios

Itapocu, Jaraguá, Itapocuzinhó, Piraí é afluentes.
• Assegurar aos municípios legislação sobre uso e

ocupação do solo urbano.

• Projeto e implantação do "etxo rodoviário sul":

identificação de duas futuras ligações para integrar.
'

,

a mic�.orregjão, se'rido â primei'ra uma ligação da SC
416 (Pómerode) com a SC4).3. (Massaranduba) e a

segunda, uma ligação da SC 416 (Pomerode) até a

SR 280 (bairro Nereu Ramos - Jaraguá do Sul).
• Conclusão da rodovia SC 413: ligação dos trechos
da rodovia do Arroz e rodovia Rodolfo Jahn.

• SAÚDE
• Direcionar verbas ao Hospital e Maternidade São José

(R$ 10 milhões para fins de atualização tecnológica e

R$ 2 milhões para adequação de área ffslca) e Hospital
e Maternidade Jaraguá (efetivação de projetos já
encaminhados às esferas estadual e federal) .

• Modernização do sistema viário e do transporte
coletivo do município, contemplando a constr-ução de

pontes, pavimentação asfáltica, ciclovias e ciclofaixas.

• Contorno ferroviário de Jaraguá do Sul e Guaramirim.
.

• Duplicação da SR 280 e melhoria de trechos
urbanos ?� roqovia.,

• SEGURANÇA PÚB�ICA
• Aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar,
além de agentes prisionais.

• Instalação de urna Penitenciária Industrial Regional.
• Integração regional dos serviços de emergência.
• Direcionamento de verbas do Fundo Social para as

qotPotações de'BornbeirQs Voll1ntário$ do Vale do I�apocu.• ,; .•

'" >'>

• JUDICIÁRIO
• Criação e implementação de três varas para a

comarca de Jaraguá do Sul, sendo uma cível, uma
criminal e a formalização do Juizado Especial.

• Construção de um novo prédio para abrigar o
fórum em Jaraguá do Sul:

• Criação de pelo menos mais uma vara

para a comarca de Guaramírlm.,
• Lutar para a manutenção de juízes titulares
em todas as varas e mais três juízes substitutos
para as duas comarcas.

• Mais cartórios extrajudiciais para Jaraguá do Sul.
• Validade mínima de 180 dias para certidões

negativas de débito.
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Madeira de demolição traz aconchego ao ambiente e

harmoniacom demais itens da decoração
Amadeira de demolição é
um símbolo de exclusividade
e sofisticação em tempos de
conscientização ecológica.

li
sada em móveis, pai
néis, assoalhos e ob

jetos de decoração, a

madeira de demolição
é uma escolha ambientalmen
te responsável e sua utilização
virou tendência entre designers
e arquitetos devido a diversas
características. Uma delas é
a responsabilidade ecológica
através do reaproveitamento de
uma matéria-prima que seria

jogada fora em restos de obras.
Outra característica é a resis
tência e durabilidade das ma

deiras que podem ter mais de
100 anos, e alguns tipos já são

raridade no mercado.
Nos projetos de interiores

a madeira de demolição ganha
espaços variados. Seja como re

vestimento em pisos e paredes,
na mobília ou ainda cm objetos
de decoração. Nos móveis, uma
bela mesa de jantar ou uma

cristaleira conferem um ar de

nostalgia à decoração.
"Hoje a madeira de demoli

ção faz parte de praticamente
todos os projetos de decoração
e construção, pois é a única
forma legal e ecologicamente
correta de acrescentar madeira

maciça de lei que não prove-

\
I

\

nha de floresta nativa", comen
ta Juan Carlos Bako, gerente da

Imperium Brasil, empresa jara
guaense especializada na venda
de madeira de demolição que
atua no IIiercado há três anos.

Juan também acrescenta

que, em tempos de aquecimen
to global, a madeira de demoli

ção está cada vez mais valoriza
da. "Algumas chegam a ter mais

de 100 anos e as características

singulares, como as marcas

de prego e riscos, é o que mais

valoriza esse tipo de madeira",
destaca. Entre os tipos de ma

deiras nobres usadas nas peças
decorativas estão a canela-im

buia, canela preta, canela par
da, canela mel, peroba do cam

po, cabriúva, com idades entre

60 a 100 ou mais anos.
Várias são as possibilidades

por trás da madeira de demo

lição. É .possível manter a ca

racterística mais crua e rústica,
alterar as tonalidades com tra

tamentos de ácidos, retirar as

camadas de tintas, reservando

alguns resquícios ou plainá -la,
deixando com cara de nova.

Enfim, designers de interio

res, arquitetos e decoradores

aproveitam todas as possibi
lidades que a madeira oferece

para criar seus projetos. As pe
ças em madeira trazem acon

chego ao ambiente e permitem
uma mistura harmoniosa com

objetos modernos.

FLORISA

Roa Bernardo Dumbusch, 2433 • VUa LaJau
Tr: 3371·051513311·8146
www.floresJlorisa.com.br

Trabalhamos com Dores e plantas artificiais e naturais,
mudas de fleres, de plantas e frutíferas.

Móveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo.

CAL

Neste projeto, a bancada de madeira de demolição foi
combinada com delicadas cubas de sobrepor

Nos móveis, uma bela
mesa de jantar ou uma

cristaleira conferem um ar

de nostalgia à decoração.

Nos projetos de interiores a

madeira de demolição ganha
espaços variados. Seja como
revestimento em pisos e

paredes, mobília, objetos de -

decoração ou área exter:na

ÁREA EXTERNA.
A madeira de demolição também combina muito com o jardim,

seja no piso, ou em floreiras, bancos, decks de piscina e pergolados.
Nas áreas externas devem receber a proteção de produto específico,
que permite mais resistência ao sol e à chuva. Outra dica é colocar
o móvel sobre base de concreto, pois o contato direto com a terra,
facilita a presença de cupins e o apodrecimento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 23 de junho de 201'0' Casa e Decoração 9

·f

iluminação embutida na estante tomamais fácil a visualização
dos objetos e garantemais destaque ao espaço

Quergarantirà estante um toque especial?Se esteforseu objetivo, quem sabeprever um ponto
.

para iluminação embutida na estante seja uma boa solução. Grandes ou pequenas, claras ou -

escuras, todos as estantesganhammuito destaque quando recebem iluminaçãoortiftcial:

Além
da iluminação tornar

mais fácil a visualização de li
vros e objetos, ela leva ao am
biente aconchego e sofistica

ção. Existem várias formas de iluminar

prateleiras e nichos:
- Mangueira de luz: É a forma mais

barata de iluminar de forma linear. A

mangueira, porém gera luz bem fra

quinha que somente serápercebida se
.

o ambiente estiver escuro.
- Linelight, também conhecida como

xenon: é um perfil de alumínio com inú
meros soquetes para pequenas lâmpa
das halogenas de 5 Watts. O seu efeito
é lindo, mas se a estante for grande, ele
vai consumir bastante energia. Não se

d
"

esqueça, nesse caso e prever um es-

conderijo" para os transformadores;
- Lâmpadas T5: são lâmpadas fluo

rescentes bem finas que produzem luz
linear e fria. Elas pedem reatores que
também devem ser escondidos em al

gum cantinho. As de tons mais amare
lados ficam mais bonitas. Existem fil
tros (tipo gelatina) que podem ajudar
a chegar num tom bem bonito.

Spots de marcenaria: eles são baixi
nhos para caberem na espessura das pra
teleiras. Produzem uma luz de destaque e

pontual. Ficam bonitos para valorizar al

gum objeto na estante. Para eles também
é necessário usar transformadores.

- Luminária articulada para estan �

tes: se fixada na marcenaria pode ser

direcíonada livremente.
Para todos os casos é necessário que

a marcenaria seja planejada para rece

ber iluminação até porque o efeito fica
muito mais bonito (as lâmpadas em si
ficam escondidas para não ofuscar).

Fonte: www.casosdecasa.com.br

V. LLER
Decorações

Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessórios em geral para sua casa

ESPECIALIZADA EM FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS

3371.291

Grandes ou

pequenas, claras .

ou escuras,
estantes ganham
muito destaque
quando recebem

iluminação
artificiaL

Mercado oferece
várias opções
para iluminar
prateleiras
e nichos
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T ÊS A�I RES E I T RI

Inidam as obrasno
museu doSeminário
Verba, de R$ 217mil, foi garantida pelo governo do Estado
CORUPÁ

Já iniciou o cronograma
de serviços para reformar
e ampliar o Museu Irmão
�iz Gartner, do Seminário
Coração de Jesus em Gorupá.

Depois
de 60 anos sem rece

ber um retoque sequer, o

prédio que simboliza for
taleza espiritual e riqueza

histórica, finalmente, passa pelas
primeiras obras contempladas no
projeto de R$ 217,8mil- repassa
dos pelo governo do Estado.

Conforme o padre Cícero
Murara, responsável pela admi
nistração da instituição católi- .

ca, os primeiros serviços con-

Após reforma,
,é preciso mais
investimentos

Segundo o padre Cícero Mu
rara, depois das obràs de re

forma e ampliação do museu,
outros investimentos vão ser

necessários. Um deles é a aqui
sição de um elevador por R$ 86
mil - valor que ainda não está

garantido. Também será neces

sário ter um sistema de segu
rança capaz de proteger o acer

vo. Por isso, o administrador do
seminário afirma que alarmes
e câmeras de vigilância devem
ser instalados pelo prédio.

Irmão Gartner criou
museu em 1933, na

sala de visitas do
seminário

.

centram ajustes na estrutura
do prédio. Em seguida, vão ser

realizadas as trocas do teto de
madeira, reforço na estrutura

física, mudança e recuperação
do piso e instalação de ilumina

ção adequada ao ambiente.
As obras também contemplam

a construção de um acesso para
os deficientes físicos. Portanto, as
passagens de escadas entre as re

partições internas vão ser substi
tuídas por rampas, além da cons

trução de cinco banheiros - um .

destinado especialmente para os

cadeirantes. Para finalizar, uma

nova entrada do museu, espaço
para brinquedoteca e um am

biente para exposições itinerantes
também fazem parte do projeto.

Do piso térreo do imóvel prin-

cipal do seminário, com 512 me

tros quadrados, o museu será ex

pandido para dois andares acima
somando uma área total de dois
mil metros quadrados. Assim, as

36 mil peças que fazem parte do
acervo vão ganhar espaço ade

quado. Hoje, menos de mil itens
estão acessíveis ao público. Com
a ampliação, as seis categorias de

antiguidades que concentram o

.acervo - arte sacra, animais empa
lhados, notas e moedas, arte indí
gena, história do seminário e cole

ções - poderão ser apresentadas.
Desde' 1952 o prédio não rece

be reformas, o término das obras
está previsto para dezembro.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

ATIVIDADES COMERCIAIS COMEÇAM NO MÊS DE JULHO

Seminário terá fábrica de velas
Outra novidade é que a ad

ministração do Seminário Sa

grado Coração de Jesus com

prou uma fábrica de velas de

Iaraguá do Sul. Apesar de Mura
ra não revelar o valor do negó
cio, ele garante que a produção
será transferida para o local e

começa no mês de julho.
O nome fantasia da empresa

seráVelas Seminário Corupá. liA
ideia é expandir para o varejo,
compramos a cartela de clien
tes e os maquinários. O lucro
servirá para manter o Seminá
rio. O negocio é forte em Santa

Catarina e também fará do Es
tado", enfatiza.

Outros investimentos es

tão programados para o pró
ximo ano. O padre prevê a

. abertura de um restaurante

típico e de um hotel para o pú
blico visitante.

Programação da sétima edição
do Bananalama está definida.,

I'

CORUPÁ
o lançamento da séti

ma edição do Bananalama
marcado para ontem, no Se-

.

minário Sagrado Coração
de Jesus de Corupá, teve

como objetivo principal
anunciar oficialmente a

programação da festa a ser

realizada de 8 a 11 de julho,
na sede da instituição cató
lica do município (confira o

cronograma no box).
Neste ano, u�a tenda de

cinco mil metros quadrados
vai acolher mais de oito mil

pessoas, e nesse mesmo. es

paço devem acontecer apre
sentações musicais .. Cama
rotes podem ser alugados e

ingressos também já estão
sendo comercializados.

Além dos shows nacionais,

PROGRAMAÇÃO
.8 de julho (quinta-feira)
.• 21h - Show "Garoto's de Ouro"
• 23h30 - Show "Garotas
8 Segundos"

• 24h - Show "Léo Lima"

Ingressos - 1quilo de alimento
não perecível

• 9 de julho (sexta-feira)
• 20h - Pro Tork Altogiro Shaw
• 21h - Pro Tork Phyra Shaw
• 22h - Jorge Negretti
Motocross Shaw

• 23h30 - Shaw "Djavú do Brasil"
• 1h30 - Shaw "Elisângela Dias"

Ingressos - 1quilo de alimento
não perecível

• 10 de julho (sábado)
• 19h30 - Pro Tork Phyra Shaw
• 20h30 - Pro Tork Altoglro Shaw,
• 21h30 - Shaw Esportivo
"Desafio das Estrelas"

• 22h30 - Shaw Joaninha

Freestyle
.

o evento contará com a pre
sença dos pilotos Joaninha,'
Jorge Negretti, Natan Azevedo
e Ciro Oliveira no "Desafio das
Estrelas" - um espetáculo de
acrobacias e manobras sobre
duas rodas. Para manter o cli
ma do' campeonato da Copa
do Mundo, um telão exibirá a

final dos jogos.
E no domingo (11), será

realizada a largada dos trilhei
ros. São esperados cerca de 2,
5 mil apaixonados pela moda
lidade. Segundo informações
da comissão organizadora do
evento, os visitantes vão ter
acesso à praça de alimenta
ção, exposições, feiras e es

tacionamento para até cinco
mil veículos. Outras informa
ções através do telefone. (47)
3375-3252.

• 23h30 - Shaw "Rick & Renner"
• 1h30 - Shaw "Alex & Willian"

Ingressos - R$20, R$ 25 e R$ 30

• 11 de julho (domingo)
• 9h - Largada do Encontro
• 10h30 - Pro Tork Phyra Shaw
• 11h30 - Pro Tork Altogiro Shaw
• 15h30 - Final da Copa do Mundo
nos Telões

• 17h - Sorteio das motos
• 18h30 - DJ - Festa de
Encerramento

INGRESSOS - R$ 10
Pontos de vendas dos ingressos:
Postos Isaac e São José e Laia
Modas - em Corupá. Na cidade
de Jaraguá do Sul, as vendas
acontecem nos Postos Mime

(Kohlbach e Matriz) e Marcolla. Em
São Bento do Sul, os ingressos são
comercializados na Ótica Visão e no

município de Guaramirim, os convites
estão disponíveis no Posto 28.

GUARAMIRIM
Uma audiência pública

para debater sobre os projetos
'Transporte Coletivo e Tarifa
pela utilização do Transporte
Coletivo' acontece na próxima
segunda-feira (28), às 19 ho
ras, na Câmara de Vereadores
de Guaramirim. Conforme o

vereador Jaime de Ávila (PP),
responsável por encaminhar o
pedido do encontro, o objeti
vo se concentra em conversar

com a comunidade sobre os

principais problemas em volta
do serviço oferecido pela em-

Audiência pública para discutir
o sistema de transporte coletivo

presa Viação Canarinho.
Com base nas posições ex

postas pelos usuários do trans

porte coletivo na cidade, a ideia
é adequar os projetos para a

abertura do edital de uma nova
concorrência já que o contrato
entre Prefeitura e a empresa
Canarinho encerrou no dia 10
deste mês. "Serão discutidos os

serviços da Viação Canarinho,
valores das tarifas, construção
do terminal urbano e até mes

mo o prazo de concessão entre
o governo municipal e a vence
dora da licitação", enfatiza.
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Mercado R íonal

Lourival Karsten

Máquina
arrecadadora

Campanha na Fiesc
Glauco Corte, que é junto comVicente Doniní candida

to à presidência da Fiesc, esteve sondando os sindicatos de

Ioinville. Como.na vizinha cidade estão 14 dos pouco mais
de 120 que elegem a diretoria, ela poderá decidir o pleito.

Texfair muda
Depois de a Malwee e Marisol deixarem de participar

da Texfair, assim como a Lunender de Guaramirim, a dire
ção da feira decidiu pela sua divisão em duás, sendo uma
voltada para o setor de cama, mesa e banho e outra para o

setor do vestuário. Resta saber se não é tarde demais.
A máquina do governo federal aca

ba de bater mais um recorde para o

mês de maio com a arrecadação de

R$ 61,1 bilhões, com crescimento real
de 16,55% em relação a maio de 2009.

As receitas previdenciárias, por sua

vez, somaram R$ 18,199 bilhões, com
crescimento real de 0,52% contra abril
e expansão real de 9,39% em relação
a maio de 2009. Note-se que a arreca

dação previdenciária reflete de forma
mais exata a dinâmica da economia,
uma vez que incide diretamente sobre
os salários pagos' e, portanto, mostra o

quanto está grande o apetite do leão

que promove uma verdadeira "derra
ma" sobre todos nós, os contribuintes
diretos ou indiretos.

Audiências da OSX
A OSX - empresa do grupo EBX de Eike Batista - que pretende ins

talar um estaleiro em Biguaçú, f-oi autorizada pela Fatma a promover
três audiências públicas previstas para os dias 20, 21 e 22 de julho
para tirar dúvidas sobre a instalação da empresa naquele local. As au
diências devem acontecer em Biguaçu, Governador Celso Ramos e

Florianópolis. Na última semana, depois de estudar o novo relatório
encaminhado pela OSX, com informações complementares sobre a

instalação do estaleiro em Biguaçu, o Instituto Chico Mendes para
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) manteve seu' parecer ini
cial, contrário ao empreendimento. Nesta segunda-feira, a OSX apre
sentou recurso à ICMBio, em Brasília. A empresa defende que a deci
são regional não tem caráter definitivo e não responde tecnicamente
aos estudos ambientais apresentados pela empresa. A regional Sul do
ICMBio se manifesta contrária à escolha do local em função dos pro
blemas que o empreendimento vai causar para as três unidades de

conservação: aÁrea de ProteçãoAmbiental doAnhatomirim, Estação
Ecológica de Carijós e Reserva BiológicaMarinha do Arvoredo.

INDICADORES

CÂ.MBIO COMPRA V'END.A '\lAR.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul-
. Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

AvenidaMarechalDeodorodaFonsecan° 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário de Funcionarnente: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando-os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

.

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG].

Protocolo: 149191 Sacado:ASSOCIACAO DOS POEIMi EESCRITORES INDEP CNPJ: 00.099.912/000Cedente: tJOVA
I.EfRA GRAFICA E EDITORA lIDA CNPJ: 83.061.234/000 Número do Título: 10515/1 Espécie: Duplicata deVenda .

Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 4.750,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149095 Sacado: DlIMAR KELLER . CPF: 753.739.989-15 Cedente: VAlDOcm HMS ME CNPJ:
03.986.145/000 Número doTítulo: 24277 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMlCAFEDERAL· DataVencimento:07/06/2010 Valor: 550,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu

ção: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
---_----_--------------------------_----_-----_------------------------- .. :.._--------------------------_.:_------------------------_----------

Protocolo: 149395 Sacado: EUD FORTE COM DEARTIGO DOYESTUDA CNPJ: 07.868.081/000 Cedente: SURF
BRASIL INDUSTRlADECONFECCAO lIDA CNPJ: 07.100.461/000Número doTítulo: FE07605/C Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 222,11
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149396 Sacado: suo FORTE COMDEARTIGO DOVESTUDA CNPJ: 07.868.081/000 Cedente: SURF
BRASIL INDUSTRlADE CONFECCAO lIDA CNPJ: 07.100.461/000Número doTítulo: NF07605/C Espécie: Duplica
ta deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 222,10
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149232 Sacado: RUBlOTECIllAME CNPJ: 10.425.204/000 Cedente: HD COMERCIO DE PAPEIS lIDA

'CNPJ: 85.268.191/000 Número do Título: 0000108 Espécie: Cheque Apresentante: HD COMERCIO DE PAPEIS lIDA
DataVencimento: 29/03/2010 Valor: 335,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149361 Sacado:VISUAL GRAFEDfIDRACAO lIDA CNPJ: 10.359.829/000Cedente: IMPRESSORAMAYER
UDA CNPJ: 75.786.459/000Número doTítulo: 81727-D . Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 07/04/2010 Valor: 670,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con

dução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
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Plural'

Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter .cnm/ beatrizsasse

"

r/beasasse
orkut Beatriz Sasse

DELíCIA
O Hotel Vale das Pedras inicia

a temporada de fondues servidos
em diversos sabores nas quintas
feiras. A primeira noite ocorre hoje
às 19h30. Os vinhos para harmoni

zação serão daAdegaAirosoMene
zes. Reserve sua mesa 3273-4084.

Exposição
"Olhares do litoral" é a mos

tra que segue até dia 28, na Unerj.
São trabalhos dos artistas plásticos
Emanuel Nunes' (escultura), Fer
nando Pauler (pintura), Jorge Li
cancabur (fotografia) e Lilian Mar
tins (pintura). Entrada gratuita.

.

Disque
o Mr. Beef está com novidade.

Você não precisamais sair para sa

borear deliciosos espetinhos basta
pedir pelo 3275-2230 que a entrega
chega na sua casa. São 17 varieda
des de espetinhos e porções. De
terça a sábado a partir das 18h30.

Jazz
O projeto Palco Livre tem nova

edição nesta quinta-feira com a

Banda Iazzuca Trio. O show "Na
.

linha do tempo do jazz" ocorre às
19h30, no Pequeno Teatro do Cen
tro Cultural da Scar e a entrada é

gratuita. Informações 3275-2477.

Eloise Frasson curtiu o show da dupla Téo & Edu
e o grupo PagodePontoCom

Alba Figueiredo aproveitou a

temperatura agradável do sábado
Gabriela Mariá Dias também na feijoada

que rolou no Parque Aquático Ocaê

KANTAN
Festival de sushi.

lONDON PUS
Pagonejo com elas free até 23h30.

i SH�w do grupo €ombinação Perfeita
e Henrique & Mkhel.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Música ao vivo. Couvert R$ 3.

SIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert

ar:tístico RS 3.
"

'� I

M0MMA C;:lUB (pomerôde)
Show com a banda Os Chefes, a

partir das 22 horas:

dia
CHOPERIA SAlOON

Fuel preparou mais uma super festa
Ladies Free com Embalo Sertanejo
e Swingaê. Elas entram de graça até
às 23h30. Ingressos antecipados RS
15 masculino, nos pontos de vendas

Upper Man e Voilà.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Sambanejo a partir das 22 horas com
Lucas & Eu e Combinação Perfeita.
Elas grátis 23h30 e eles pagam RS ?:

lONDON PUB
Rock and roll e blues em
show com Os Chefes.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
.

Música ao vivo. Couvert RS 3.

BIER HAUS CHOPERIA
FOTOS MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO Música ao vivo. Couvert artístico RS 3.

Ana Cristina Souza em noite de som da banda
Lizzbi e DJs Deivid Rausisse e Karine Larré

Vini Salai e Paula Furlanetto em noite de
abertura e casa cheia na Jump

Betina Muller foi conferir a inauguração
do novo point da cidade

MOMMA ClUS (Pomerode)
Festa Special Birthday com a banda
l.ady Murphy, DJs Toni Bell e Johnny.

CARAMSAS
Festa da Tequila com performers

tequileiras e tequileiros, DJ Conrado
e doses em dobro até às 2 horas

Onde ver o Brasil x Portugal ·11 h
BIER HAUS CHOPERIA

• MADALENA CHOP E COZINHA
• LONDON PUB

• CONFRARIA DO CHURRASCO
• LlCORERIA FULL DRINK

• SMURFS LANCHES
• CHOPERIA SCONDIDINHO

• SALOON RESTAURANTE (shopping)
• BAR DA BRAHMA (shopping)

• SHOPPING CENTER BREITHAUPT

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-00651 londonjaragua.com.br

�IER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇAO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE. 33711584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
JUMPCLUB·9118-2001.

MOVING UP MUSICCLUB· 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS. 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br
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---endo este o seu caso, reserve'

......parte do desejo gastronô-
.

co para supri-lo no sá

_"Dado, 10, e no domingo, II
de julho. Isso porque,' é a iguaria a

personagem principal da terceira

edição da Festa Catarinense orga
nizada pelaAssociação Húngara de
laraguá do Sul. Com uma progra
mação cheia de novidades, a come
moração deste ano também inovou

no endereço. Diferente de 2008 e

2009, quando a iniciativa ocorreu

nos bairros Garibaldi e laraguá 84,
respectivamente, agora, ela ganha o
Parque de Eventos.

Nos dois dias dedicados ao

prato, o público vai encontrar uma
dezena de sabores de strudel.A ala
doce tem representantes de quei
jinho, amendoim, maçã, coco, .

banana e repolho. Já o grupo dos

salgados conta com recheios de

carne, frango, novamente repo
lho, palmito e brócolis. Ao mesmo

tempo, é servido o tradicional gou
lash com nhoque.

Quem quiser, pode comprar
rodelas inteiras assadas e congela
das ao preço de R$ 15 cada.Aos que
preferirem, no entanto, há a opção
do bufê, no qual cada pessoa paga .,
R$ 20 pelo quilo do alimento consu
mido. Segundo apresidente da enti
dade promotora, Lucirnara Demar-
chi, cerca de 60 pessoas cuidam da

produção de cinco mil unidades de
strudel desde o últimomês de abril.

ATRATIVOS A MAIS

Não é só com a gastronomia
que aAssociação Húngara pretende
agradar o público. Além da comida,
a Festa Catarinense do Strudel terá

apresentações culturais, como a do

grupo Pántlika, de São Paulo. Outra

atração, também marcada para o

sábado, é o baile animado pela So-
.

cietyBand. Jáno domingo, acontece
um culto ecumênico e, em seguida,
as demonstrações do preparo da

iguaria que dá nome à celebração.
Vale lembrar que o acesso a toda

programação é gratuito.
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Strudel é O prato principal da festa organizada pela Associação Húngara, vários sabores serão servidos
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"
Em 2009,

recebemos quatro
mil pessoas. Agora,
acreditamos que
esse número vai

crescer ainda mais.
LUCIMARA DEMARCHI,

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

"

PROGRAMAÇÃO;
• SÁBADO, 10
• 16h - começa a venda de strudel

inteiro e também do bufê '

• 17h .; apresentação do grupo
Pántlika, de São Paulo

• 19h - abertura oficial da Festa

Catarinense do Strudel e das

inscrições para a escolha da

rainha do evento
., 19h às 21h - atendimento

na barraca do goulash.prato
típico húngaro

• 21h30 - baile com a Society Band

.• DOMINGO, 11
• 9h - começa a venda de strudel
inteiro (assado e congelado)

• 9h30 - culto ecumênico
• 10h30 - início do atendimento

'

no bufê - apresentação do

grupo Pántlika, de São Paulo
• l1h às 13h30 - atendimento
na barraca do goulash, prato
típico húngaro

• l1h30 - demonstração de

como se prepara o strudel
• 13h - apresentações culturais

'G

Strudelpara se delícíar
e turaparabrindar .

Terceira edição da Festa Catarinense acontece nos dias la e 11 de julho
JARAGUÁ DO SUL

Se já é difícil resistir a um

pedaço de strudel, imagine
então se negar a apreciar
uma infinidade deles, todos
à disposição do apetite.

DINHEIRO DOS INGRESSOS VAI FINANCIAR OS UNIFORMES DA TRUPE

Circo Escola estreia novo espetáculo
, JARAGUÁ DO SUL

Quem não gosta de gargalhar 'ao
som das brincadeiras de palhaços?
E de se surpreender com acrobacias '

emágicas?Pois são essas as atrações
que o Circo Escola de Iaraguá do
Sul vai oferecer à plateia neste fim

de semana. Ao respeitável público,
a turma de alunos organiza duas

'apresentações. A primeira acontece
no sábado, às 20h. Já a segunda está
marcada para domingo, às 16h.

De acordo com a diretora, Ro-
-

sane Buzzi, as sessões de risadas

marcam, neste ano, a estreia do

grupo sobre o picadeiro. Por isso,
os espectadores assistem também

a números de trapézio e tecido.

Para completar a diversão, ainda
tem uma roda de viola com a du

pla Jonathan e Bruno e a apresen

tação do grupo de dança Detona
xé. "Queremos voltar com aquela
imagem gostosa e sadia do circo

tradicional, sem animais", explica.
Os ingressos adultos custam R$

5 e os acessos infantisR$ 3. Crianças
commenos de cinco anos de idade
não pagam. O dinheiro angariado
servirá à compra de uniformes e,

se houver sobra, os recursos finan
ciam a aquisição de uma lona nova

.

para abrigar as atividades da trupe.

IIQueremos voltar
com aquela imagem

gostosa e sadia do circo
tradicional, sem 'animais".

U22I, fRETOR

A partir da próxima turma as

aulas abrangem, além dos peque
nos, os adultos interessados em

aprender a arte circense. As aulas
vão ocorrernoperíodo noturno, nas
segundas e sextas-feiras, das 19h às

21h. Por mês, os alunos desembol
sam R$ 30. Outras informações de
vem ser solicitadas pelos telefones

(47) 9188-5757 e (47) 9616-6656. O
Circo Escola fica na Rua Antonio

Carlos Ferreira, naVila Lenzi.

CÉSAR JUNKES

Atividades circenses têm a participação de 36 alunos
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CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA ,QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA
CarlosHenrique .

. LuizCarlosAmorim,
'Schroeder, escritor Escritoreeditor

CharlesZimmermann,
esCritor

PatriciaMoraes,
jornalista.

Coisas
Coisa impraticável é abrir o guarda

roupa e decidir se, amanhã, ao acordar, vai
preferir a blusa azul à branca. Ou se a calça
jeans ajustada ao corpo parecerá mais con
fortável que aquela colorida totalmente des

garrada da pele. E a bota? Como saber se os

pés devem escolher saltos ao invés de solas
rasteiras? E o lenço ...hum, será ele melhor

que o colar se unido ao casaco marrom ou

à jaqueta verde? .

Impossível.
Coisa impraticável é ter

certeza, hoje, de que ama

nhã o macarrão com molho
de requeijão agradará mais
ao apetite do que o arroz

com farofa. E como saber se
o chocolate será irresistível
ou facilmente trocado pelo sorvete de flocos
na sobremesa? Nem consegue ter certeza de

SUGO, água ou cola-cola ou nada para be

ber, então, como confiar no cardápio inteiro
com horas de antecedência?

, Impossível.
Coisa impraticável é determinar, ago

ra, se daqui a pouco, a preferência será por
uma po�ta fechada e cobertores quentes ou

por luzes e conversas acaloradas. Nem ao

menos é possível imaginar se a preferência

é por silêncio e solidão ou por música e mo

vimentação. Como não vacilar? Como não

duvidar?
Impossível.

Coisa impraticável é fechar o arqui
vo e não ter vontade de abri -lo novamente e

escrever em folha branca. Estranho hesitar?
Pode ser que hoje prefira deixar tudo para
depois. Pode ser que amanhã prefira ter
deixado tudo para ontem. Sem excessos de

hipocondria, hoje uma dor
de cabeça é capaz de exigir
o recolhimento. Amanhã,
,uma'felicidade imprevista é

capaz de exigir a convivên
cia. Como afirmar ou con

firmar?

.
Impossível.

Coisa impraticável é assegurar, agora,
que tudo bem, que logo adiante a vontade
de mudar a tudo não vai se esvair. E, que a

.necessídade de permanecer ficará latente,
como saber?

Impossível.
Coisa impraticável é, sem tremular, abrir

as portas, ter certezas, é determinar, é fe

char, é assegurar. Coisa impraticável é não

vacilar, não duvidar, não hesitar.
Impossível.

LANÇAMENTOS

"

CLIC DO LEITOR

Este é o Loro, um papagaio falador que adora tomar sol.
O dlc é da leitora Marfita Uller" a vovó Mabi.

'

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, qui) (17h40, 19h35, 21h30-
dom) (15h45, 17h40, 19h35, 21h30 - seg, ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrào Classe A (Leg)
(1�hl0, 21h30 - Todos os dias)

• Fúria de Titãs (Leg)
(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 trnplacável (Leg)
(19h30, 21h30 - Todos os dia_s)

<Homern de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, 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 Muelier 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)

• Cine Garten 2
• Prlncipe da Pérsia (l.eg) (14hl0, 16h40, 19h20,
21h50 - sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h50
-dom)
• Cine Garten 3
• Plano B (14h20, 16h§O, 19h10, 21h20 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19hl0, 21h20 - dom)
• Cine Garten 4
• O Escritor Fantasma (Leg) (13h45, 16h20, 18h50, 21h40

- sex, sab, seg, ter, qua, qui)(18h50, 21h40 - dom)
• Cine Garten 5
• Cartas para Julieta (teg) (14h, 22h - sex, 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, qui) (19h, 21h30 - dom)

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

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)
• Ciné 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, 21h10 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h10 - dom)

• Fúria de Titãs (Dub) (16h10, 18h50 - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (18h50 - dom)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (14h10, 16h20, 19h10, 21h20 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h10, 21h20 - dom),
• Cine Neumarkt 5
• O Preço da Traição (Leg) (14h30, 17h10, 19h20, 21h40

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

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane conta para Madame Gilda que vai

ser a mãe do filho de Daniel. Guilherme se de
clara para Mariana. Viviane fica intrigada com
um comenténo feito por Madame Gilda a res

peito de seu futuro filho. Judite ameaça afastar
os filhos de Guilherme se ele tentar se separar
dela. Sofia marca um encontro com Gilmar. O
vilão entrega um baralho para Jofre e pede que
ele o ajude com Viviane. Guilherme e Mariana
se beijam apaixonadamente. Vitória/vlviane
surpreende Dalva ao falar que vai embora de
sua casa. Ricardo anuncia que escolheu Vitória/
Viviane para ser a mãe de seu neto.

TEMPOS MODERNOS
Maureen acusa Deodora de ter desligado

. as câmeras e Niemann fica nervoso. Bodanski
pede dinheiro emprestado para pagar Zapata.
Goretti se desespera e Nelinha tenta acalmá
Ia. Deódora revela para Leal onde estão as
câmeras instaladas em seu apartamento.
Lavínia sugere que lolanda use um bebê de
brinquedo para ajudar no treinamento de
Nara.: Hélia repreende Nara e Zeca por cau
sa das brigas. Bodanski pede para Pasquale
abrir uma franquia do Pizzaredo no Pilhana
tural. Portinho fica curioso para saber o que
Deodora queria dizer a Leal. Niemann vê Leal
retirando as câmeras.

PASSIONE
Diana mostra Clara para Q entregador,

que a reconhece. Agnello encontra o ende

reço de Berilo e avisa Agostina que vai fa
lar com ele. Stela decide entrar na casa de
Candê. Fred fala com Saulo sobre um plano
para tirar Bete e Mauro da presidência da

metalúrgica. Durante uma reunião, Saulo
coloca seu plano em prática. Danilo toma

pílulas antes da corrida. Fred simula estar

gostando de Melina e inventa que Mauro
ficou com ciúmes dela. Candê aparece no

velódromo e leva Kelly e Fátima embora.
Danilo seduz Clara e eles se beijam. Agnello
ameaça Berilo, que fica desesperado.

. RIBEIRÃO DO TEMPO
Jaca entra em casa revoltado por Nicolau

estar investindo em Arminda. Heleninha conta
a Érico que achou uma casa ünda. Érico prome
te que da próxima vez que saírem, eles verão a

casa. Flores fala para Nicolau que, socialmente,
é importante ter uma namorada. Nicolau diz a

Flores que eles têm que esperar o momento cer
to para agir. Bruno fala para Célia que está na

cara que Tito não quer casar com Karina. Célia
fica furiosa com o marido. Sônia e André trocam
juras de amor. Carmem vê os dois no amasso e

reage, sem saber o que fazer. Patrícia demons
tra ter ciúmes de Carmem.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Seja mais otimista, mas não abuse

do seu corpo. O amor ganha novos

estímulos, é tempo de se declarar a quem

ama. Lembre-se de que toda dificuldade tem

'como objetivo ensinar algo que ainda falta

aprender.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Você estará mais consciente de

suas limitações. Interesses em co

mum podem fortalecer os seus laços afeti

vos. Procure dar mais atenção aos seus ins

tintos e se ligue em coisas que façam bem

para o corpo.

9GÊMEOS(21/5 a 20/06)
As pessoas do seu convívio familiar

estarão excessivamente críticas, mas
você terá sucesso ao lidar com o público. No
amor, a sintonia será perfeita. Deixe que cada
dia tenha sua própria preocupação.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Poderá ter uma grande vitória, por

isso não deixe de reivindicar seus
direitos. Um mistério pode atiçar o roman

ce. Não se envolva emocionalmente com

problemas alheios. É possível ajudar sem
sofrer junto.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Você terá que fazer uso da discipli-

na e da perseverança para cumprir
as suas metas. A sua estrela vai brilhar no

campo afetivo. Tenha sempre uma meta a

ser alcançada, isso trará motivação para a

sua vida.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Tenha mais de sensibilidade com

as pessoas da sua farnüla, há uma

tendência a se irritar com facilidade. No amor,
sensatez é a palavra de ordem. É importante
que você seja otimista e exalte sua fé na vida.

LIBRA .

(23/9 a 22/10)
Terá a sensação de que os fatos es

tão meio emperrados, mas à tarde
tudo vai fluir com facilidade. Uma at

mosfera romântica vai atiçar sua vida senti

mental. Mostre o potencial que está dentro

de você.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não se descuide das contas nem

dos compromissos de trabalho. A

vida íntima e conjugal conta com boas vi

brações. O 'dia pede atitudes suaves e equi
libradas. Aproveite para exercitar a calma e a

paciência.
-

8SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Tenha cuidado para não tomar uma

atitude precipitada, principalmente
no trabalho. A dois, o clima é promissor. Haja
com a mente e não com o coração. f..s vezes,
muita fragilidade não leva a lugar algum.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Alguns contratempos podem tumul-

tuar os seus planos. No amor, a atra

ção física será valorizada. Se possível, trans
forme velhos padrões de comportamento em

atitudes mais práticas e úteis para sua vida.

,��, AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Procure aceitar com mais humilda-

de as críticas que receber. Na vida a

dois, o seu sucesso será pleno.Não entre na

vibração de pessoas destrutivas ou seu astral
será fortemente influenciado por elas.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Tenha cuidado com a competição
no ambiente de trabalho. Um pou

c o de privacidade vai estimular a paixão.
Lembre-se de que ao deixarmos a razão um

pouco de lado, podemos entender melhor os
acontecimentos.
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Autor desmente os

boatos sobre Gerson
o autor Silvio de Abreu desmentiu os boatos de

que o personagem Gerson seja pedófilo, em "Passlo
ne". "Um carimbo tão forte como pedófilo para um

dos galãs da novela faz o público se desinteressar

pela história de amor que ele protagonlza", declarou
o autor. Segundo Abreu, para descobrir o mistério o

público terá que ficar atento às pistas reveladas no

decorrer da novela.

Lorena se.apaixona
pelo amante da mãe
As personagens Stela e Lorena irão se apaixo

nar pelo mesmo homem em "Passlone", da Globo.

Desencantado com Stela, Agnello esbarra com a fi

lha da amante, Lorena, em um shopping. Lorena dá
uma carona a ele, que fica encantado com a jovem.
Em casa, Stela incentiva Lorena a dar uma chance

ao rapaz, sem saber que é Agnello. Com o tempo,
Lorena se apaixona pelo italiano.

DIVIRTA-SE

Probleminha no carro
·A mulher telefona para o marido. Tranquilamen

te, ele se dirige ao telefone e atende. Do outro lado,
a mulher avisa que o carro está com um problemi
nha e pede para ele ir até a rodovia em que ela está.
,

- O que houve mulher? - pergunta o rnartdo,
- Entrou água nomotor e o carro parou - explica

a esposa.
- Como que entrou água no motor se não está

chovendo? - indaga o marido, perplexo - Onde é que
está o carro?

- Está ali dentro do rio.

Flávia
Alessandra

curte segunda
gestação

Aos sete meses de gravidez,
Flávia Alessandra está curtindo es
perar pela vinda da próxima filha.
Em entrevista à revista "Caras", a
atriz conta que cada gestação é
única e os dez anos de diferença
entre as filhas trouxe muitas mu

danças. "Alguns exames que não
foram pedidos na época da Giulia
tive que fazer desta vez. E, graças
a Deus, tudo deu certo. Percebi.
transformações corporais que,
aos 25 anos, [Ião havia' reparado
tanto", relembra Flávia.

Raul Gil estreia no

SBT com surpresas
Raul Gil terá muitas surpresas em sua reestreia no SBT, marcada para este

sábado (26). Longe da emissora há 25 anos, Raul será homenageado com um

vídeo de sua trajetória e irá receber no palco a pequena Maísa Silva, que iniciou
carreira no programa do apresentador. "Eu tenho orgulho de ter surgido no seu

programa. E agora nós estamos juntos aqui no SBT. Isso é um sonho!", disse Ma

ísa para Raul. Titãs e Agnaldo Rayol também estarão no programa.

Luciano Szafir vai
à África ver o Brasil
Luciano Szafir está encantado com a Copa.

O ator foi um dos convidados da revista "Caras"

para assistir ao segundo jogo do Brasil na Copa,
contra a Costa do Marfim. Luciano ficou no ca

marote da' revista e curtiu cada momento da

partida. "A ficha só cai quando a gente chega ao

estádio. O futebol une o ser humano de maneira

contagiante", declarou o ator após o jogo.

SUDOKU

ANIVERSARIANTES
24/6

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencher um 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.

Gilberto B. Junior

Ivonete Franzner
Joel A. Moura
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Boa pedida
Omeu

amigo e assessor de

imprensa, Ronaldo Corrêa,
está divulgando que o pro

. jeto Palco Livre volta em

nova edição .hoje à noite, com a

Banda Iazzuca Trio se apresentan
do no Pequeno Teatro do Centro
Cultural da SCAR - Sociedade Cul
tura Artística. O grupo mostrará o

espetáculo "Na linha do tempo do

jazz", oferecendo ao público um

roteiro de sucessos deste gênero
marcante da música mundial. A

apresentação acontece às 19h30
com entrada gratuita.

Primeira viagem
Para comemorar o 46° aniver

sário do boa gente"Celso Malu
co" e assistir ri jogo entre Brasil
e Costa do Marfim, alguns gou
merts de primeira viagem, nas
cidos e criados na terrina natal
do anfitrião, em São João Batista,
pisaram feio na bola. Metidos
a "chefs" resolveram preparar
uma costela fogo de chão. Re
sultado: Colocaram a "bichinha"

para assar duas horas antes do

partida, e dá-lhe pinga! Mas dá
lhe! O mé pegou tantç que se

esqueceram de cuidar do fogo.
Consequência: A costela fogo de
chão ficou igual a pau de virar
fumo. Na próxima eu sugiro no

lugar da "mardita" um chopp Kõ
nigs Bier. Desce bem melhor né,
Merini?

NAS RODAS
•A espirituosa Carla Boaventura
depois de fazer uma cirurgia

. retrativa demiopia: "Estou vendo
formiga fazendo xixi de longe".

• Hoje à noite, aminha amiga
Ioelma Fuzão Zimermann
recebe gtup_o minimizado

.

em sua elegante loja Denan
Decorações para comemorar
em grande estilo os 10 anos de
sucesso da loja.

• O Grupo de pagode Desejo
Constante também será

presença dia 21 de agosto, na
Feijoada do Moa.

o amor está mais firme do

que nunca entre O bigshow ,

. da Chocoleite, Lírio Utech e

" Kaya Gomes. Vivao a�l(Jrhl<F
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mo agonca Ives@netuno.com.br

Moa Gonçalves

As belas da Place Tour, Mariana Pirovano,Suzana Melato e Denara
Bazzanella Tomazelli esirelaramna Festa,do Champanhe.'

.

A ga�inha Luana Satler,
na Nossa Feijoada.

.. H()je na Londón Pub, tem
Pagode.cofn e sertanejo

'

• Tem pessoas para que a,
I universitáriq com Henrique gente goste não precisa fazer

tos empresariais e so- "& Diego. JqTça. Renato Koslowskí
ciais mais badalados do

�
I (iaMenina Linda, Amauri.

estado. Questão de estilo!
'

• O meu abraço de Hoje vai lacobí, Ismar Lombardi,
par,a a boagenteGlaGilda,

" sâo aIguJ;ls nomes que
Sc�ramnL,EI� éçrutra qllerida", '. 1?ode�os consi'derar pessoas,.

'que sempre"está de ptontídão»
'

v:�rdaaeiras; Contínueni
quando é para ajudar os mais,

.

assim, amigos! Durante a
próximos: Beleza! semana relato mais alguns.

Nas nuvens
Meu amigo e pré-can

didato a deputado esta

dual Carlinhos Chiodini
está em estado alfa. Livre,
leve e solto, feliz e com o

ibope político nas altu
ras. Jovem que sabe fa
zer amigos. A torcida é

grande para que anuncie
a sua candidatura. En

quanto isso, ele continua
firme em todos os even-

'�l".!'iN_bl.(elterrnann_corn. br

o que eu
..

mais odeio'
Aquela pessoa que .

leva e traz. Não existe

pior ser humano.

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é. a
escritora D.oraci Morgam.
Ela que estará lançando
seu livro "Sobreviventes
da Chamas" dia 26, é outra
querida que acompanha a

coluna todos os dias.

Dica de
quirita�feira

Curtir as delícias do Mr. Beef.
O deck mais famoso de Iaraguá,

o falso amigo e

a sombra só nos
acompanham

quando o sol brilha.
Bf.�UAM·í�� ffllM,�KUN

"

• No próximo dia três de
julho, acontece na Sociedade
Aliança, a,4a Feijoada do
Grupo Folclórico Grünes 'Tal. :

Haverámúsica ao vivo e o

valor do convite é R$ 10-,00.

• Os meus amigos Osni
Matjeussi e Sérgio Silva, o
"Queijo", movimentam hoje
à noite F12J cómílhança
,daquelas para os
"quintaferinos. Nessa euvou!

"
.

.

,," 'li

000. Aminha qúerida amiga,
a arquiteta Cris Aldrovandí
também está eolaboràiido

Onde comer bem em Jaraguá
. No restaurante Arweg. Sem sombra de dúvidas um dos buffets

mais completos de Santa Catarina.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PR.,EVISÃO DO TEMPO,

TEMPO FIRME
o tempo permanece
firme, com a presença de
sol entre nuvens em todo
o Estado. Vento fraco a'
moderado com rajadas.

Jaraguá do Sul
e Região

���:E140C ,:;;t:::�".,""I
MÁX: 25°C (.,"",_.""".)
SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

DOMINGO
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

SENSAÇÃO TÉRMICA
Frio em todas as

regiões do Estado
Sensação térmica mínima de

até 1DOC na região do Vale do Ita

pocu. No extremo-Oeste, a mé

dia é de 15°C e a mínima pode
chegar a lD°e. Namaior parte da

região Central do Estado, nas re

giões de Caçador, Curitibanos e

São Joaquim, a sensação térmica
pode chegar a DOe.

SE voc�VAI PARA .. ,

,

BOM JARDIM s:

DI\SE�
Sol entre nuvens

durante todo o dia, A

'\te chuvas fracasno , .' d s
em fOfma de panca a

rápidas.1emperatura
oscilando entre a

mínima de 4°C
e

máxima de 16°C.

PRÓXIMOS MESES

'Dias ensolarados,
frio e pouca chuva
Em julho e agosto, a ocorrência de chu

vas será baixa. A precipitação das chuvas
terá duração média de um dia. Em setem

bro, a chuva será mais frequente, mas·abai
xo da média climatológica para a época. As
frentes frias irão provocar dias,ensolarados
com temperaturas baixas.

I

f

FASES DA LUA CHEIA

Ensalar'ado Pal'clalmente Nuhlado Instável Chuvaso
Nublado
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Falta dinheiro nomês,
Salário não é suficiente para pagar as despesas de mais de 30% da população
Um total de 35,5% das
famílias brasileiras
declarou que os alimentos
que elas tiveram acesso
entre 2008-2009 eram

insuficientes para o

consumo mensal.

Oíndice
representa mais de

um terço das famílias do

país, de acordo com os da
dos da POF (Pesquisa de

. Orçamentos Familiares) 2008-

2009, divulgada ontem pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Apesar do alto índice,
entre 2002-2003 o percentual era
mais alto e apontava que essa era

a realidade de 47% das famílias.
Outros 9,2% afirmam que a

quantidade de alimentos era nor
malmente insuficiente, enquanto
26,3% disseram que era "às vezes

insuficiente". Das famílias que fize
ram referência à falta de alimentos,
45,6% estavam em áreas rurais.

Já nas regiões do país, os piores
resultados ficaram com o Norte

(51,5%) e o Nordeste (49,8%).
Ainda assim, houve re9ução da

fome em todas as regiões brasilei
ras. No Sudeste, o número de fa
mílias com falta de alimentos foi
de 43,4% em 2002-2003 para 29,4%
em 2009, e no Norte foi de 63,9%
para 51,5%. As regiões apresenta
ram asmaiores quedas no país.

De acordo com o IBGE, 75%
das famílias tinham dificuldades

para pagar todas as despesas ao

longo do mês em 2008-2009. Ou
tras 17,9% das famílias disseram

ter muita dificuldade em chegar
ao final do mês por causa do bai
xo orçamento.

. Em 2009, 75% dos gastos fa
miliares eram com transporte,
alimentação e habitação. .Bntre
2003 e 2009, o percentual da

habitação ficou praticamente.
inalterado em cerca de 36% e as

despesas com alimentação caiu
de 20,8% em 2003 para 19,8rc; em
2009. Já no transporte houve au

mento de 18,4% para 19,6% no

período.
-

CONSUMO ENTRE UNIVERSITÁRIOS É MAIOR DO QUE DA PQPUlAÇÃO

25,9% utilizaram drogas no último mês

I

.
Uma pesquisa da Secretaria Na

cional de Políticas sobreDrogas (Se
nad) feita com 18mil universitários
de todo o país revelou que o consu

mo de drogas lícitas e ilícitas émaior
, entre estudantes do ensino superior
do que da população em geral.

Segundo o levantamento, mais
de 6Ó% dos entrevistados tinham
consumido álcool e 25,9% utilizado

drogas ilícitas, como a maconha,
nos últimos 30 dias. Entre a popula
ção brasileira, o índice foi de 38,3%
para o consumo de álcool e 4,5% no

uso de drogas ilícitas.
Dos 18 mil estudantes, 18% já

dirigiram embriagados e 27% pe
garam carona com pessoas embria

gadas. Outros 43,4% admitiram ter

usado álcool simultaneamente com
outros tipos de drogas.

. As drogas ilícitas de consumo

mais comum foram a maconha,
haxixe ou skunk, sendo que 26,1%
dos entrevistados já utilizaram al-

. guma delas. Depois estão os anfe
tamínicos, consumido -por 13,8%
dos universitários, tranquilizantes e

ansiolíticos sem prescrição médica
(12,4%) e a cocaína (7,7%).

"O levantamento foi funda
mental para que' pudéssemos
conhecer qual é a exata situação
de uso de drogas nessa popula
ção e, a partir disso, planejar, .em
parceria com as universidades,
intervenções eficazes", declarou a

titular do Senad, Paulina Duarte.A
intenção da pesquisa é utilizar os
dados para criar políticas específi
cas contra o uso de drogas.

DIVULGAÇÃO

Maconha lidera consumo

Nos últimos 12 meses, o

número de empréstimos
teve expansão de 19%

Empréstimos
crescem em

maio no país
O total de emprésti

mos bancários no Brasil
teve aumento de 2,1% em

maio, em comparação
com abril, movimentando
a quantia de R$ 1,5 trilhão.
No acumulado dos últi
mos 12 meses, a expansão
foi de 19%. Os dados fazem
parte de um levantamen
to divulgado ontem pelo.
Banco Central (BC).

O valor representa
45,3% do Produto Interno.
Bruto (PIB) brasileiro, soma
de bens e serviços produzi
dos no país. Em abril, o ín
dice correspondia a 44,8%
do PIB, e em maio do ano

passado, 41,4%.

De acordo com o doeu

monto divulgado pelo BC,
o aumento na demanda

por financiamentos habi
tacionais e· investimentos
elevou a participação efe
tiva dos bancos públicos
no total da carteira do sis- .

tema financeiro.
No mês de abril, a parti

cipação dos bancos públicos
foi de 41,5%, enquanto em

.

maio cresceu para 41,7%.
As instituições privadas do

país passaram de 40,6%, em
abril, para 40,5%, em maio.
Em compensação, a partici
pação estrangeira teve que
da de 17,9% para 17,8% no

. mesmo período.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a
Estados Unidos se classificou com gol nos acréscimos
DA REDAÇÃO
Pelo Grupo C, colonizador e
colônia se deram bem. Ingleses
e estadunidenses sofreram,
mas conquistaram vaga para a
próxima fase da Copa do Mundo.

FOTOS AFP

classificação dos Estados Uni
. dos foi mais dramática. O meia
Landon Donovan precisou de
91minutos para classificar a se-

leção como líder da chave, pela primeira
vez em Copas, para as oitavas de final
contra Gana. O gol da vitória por 1xO
sobre a Argélia saiu aos 46 do segundo
tempo. Já os torcedores americanos

precisaram de apenas alguns minutos
de comemoração para deixar fora do ar
oTwitter e o siteYahoo Sports instantes
após o jogo, devido ao grande número
de acessos, o segundo maior registrado
na história da rede.

A seleção americana dominou a parti
da desde o primeiro tempo e perdeuvárias
oportunidades de marcar. Além de ter um

gol anulado, Dempseyperdeu outra chan
ce ao chutar em cima do goleiro M'bouli,
cara a cara. A Argélia também ameaçou
com uma bola chutada por Djebbour no
travessão. No segundo tempo, Dempsey

. perdeu outro gol incrível ao chutarna trave
emandar o rebate para fora, sem goleiro.

A Inglaterra também não teve vida fá
cil contra a Eslovênia. O único gol do jogo
saiu aos 23 minutos do primeiro tempo,
dos pés de Defoe. Os eslovenos ajudaram
a "cozinhar o galo", já que o empate no

outro jogo os classificava. Mas foram sur

preendidos com o gol de Donovan, nos
acréscimos. Agora os ingleses enfrentarão
aAlemanha na próxima fase. üonovan classificou os EUA com gol aos 46 do segundo tempo

GRUPO C COlo TIMES P SG GP

GRUPO O COlo TIMES P SG GP

Esporte 19

Dzil (alto) balançou a rede de Gana e garantiu a Alemanha nas oitavas

Alemanha confirmav� e

Gana representará a Africa
DA REDAÇÃO

A estrela negra de Gana brilha
intensamente em campos sul
africanos. Pelo segundo Mundial
consecutivo, a equipe da África
Ocidental foi a única do con

tinente a ter avançado às oita-
. vas de final da Copa do Mundo,
apesar da derrota de 1xO para a

Alemanha. Há quatro anos, no

Mundial da Alemanha, a equipe
ganesa foi às oitavas de final pre
cisamente contra o Brasil, mas

teve de voltar para a capital Acra,
depois de ter perdido por 3xO.

Para o técnico da seleção de

Gana, o sérvio Milan Rajevac, é

possível que a torcida local e os

torcedores de todo o continen
te apoiem' os ganeses na próxi
ma fase. Sobre a classificação,

ele foi muito objetivo. "Não há

tempo para festejar. O próximo
jogo está muito próximo. Sabía
mos que seria uma partida dura,
porque tentar se classificar con
tra a Alemanha é muito duro.
Nós jogamos bem, nos defen
demos bem, tivemos chances,
mas os alemães precisavam ga
nhar e mostraram ser uma das
melhores do mundo", afirmou .

Gana é uma força nas catego
rias de base, tendo conquistado
no ano passado, contra o Brasil

(nos pênaltis) o Mundial Sub-20,
façanha jamais realizadapor outra
equipe da África. Embora não te

nha o jogo aberto e ofensivo típico
de outras seleções do continente, os
Estrelas Negras vêmmostrando um
futebol eficiente e de conjunto.
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
Simulando

uem não gosta de ver a

tabela da Copa � ficar si
mulando os futuros con

....... frontos, especialmente os

do Brasil? Se o time de Dunga
sair em primeiro da chave (um
empatezinho com Portugal já
basta), os nossos possíveis ad
versários na semifinal serão ou

Uruguai, ou Coreia do Sul, ou

Estados Unidos (foto), ou Gana.
São adversários duros, mas ne

nhum com tanta tradição e cami
sa. Isso só se desenhou porque a

Inglaterra terminou em segundo
na sua chave e já vai enfrentar a
Alemanha nas oitavas de final.

NÚMEROS DA COPA

O gol de Malouda, na derrota por
2xl para a África do Sul, foi o
único da França na Copa do Mundo
2010. Desde o gol de pênalti,
na final em 2006, até esse de
Malouda, foram 363 minutos sem

os franceses balançarem a rede
em Mundiais, sendo o segundo
maior jejum da história do país.
O primeiro foi entre 1998 e 2006,
chegando a 369 minutos. f)

ENQUANTO ISSO... '

CHEGOU· O meia Felipe foi
.aprescntado ontem noVa�Go e
logo depois jã foi para os treinos
físicos. Ele vem junto com o time

para amistosos em Horianópolis.

NEGOCIAÇÃO. Felipe, goleiro do
Corinthians, nem treinou ontem.
O jogador disse que quer ser
negociado e apresentou proposta
do Genoa, da Itália.

AGÊNCIA o GLOBO

Por outro lado
Já se sair em segundo lugar do grupo, as coisas pioram um

pouco. Os possíveis adversários numa semifinal seriam ou Ar

gentina, ouMéxico, ouAlemanha, ou Inglaterra. Mas claro que
antes de chegar na semifinal, tem as quartas. Hoje teremos a

definição dos Grupos E e F, que é de onde sairá o adversário
do Brasil nas quartas, independente do lugar que chegarmos
nas oitavas. Holanda, Japão, Paraguai e Itália são os mais pró-
'xímos, mas o cenário pode mudar de acordo com o que acon

tecer hoje. Teoricamente, nosso confronto das quartas parece
ser mais difícil do que o da semifinal. Mas isso é só teoria e o

futebol passa longe disso.

DIRETORIA· lico negocia
com Eme rson.ex-volante da
Seleção Brasileira; para ser a novo

, diretor de futebol do Flamengo,

ESPANHA. O Barcelona fechou
" ontem COD;lMata, doValencia.
E pode ir atrás de dois jogadorés

,I

que estão na Copa: Fernando
Torres eMascherano.

IMPOSTO·A diretoria já -gàrantiu,
mas Felipão disse que ainda
faltam detalhes para o acerto. O
Palmeiras estaria disposto até a
bancar o Imposto de Renda do
treinador.

,

INGtA1'EIRA iii, Fora da Copa
por lesão, o meia Ballack pode
deixar a Inglaterra, onde
defende o Chelsea, paravoltar
ao futebol alemão.

, Medalhas
A jaraguaense Priscila Salvador

conquistou três medalhas no Cam-
,

peonato Latino-Americano de Tê
nis de Mesa, disputado em Buenos

Aires, na Argentina. Representando
a Seleção Brasileira (na categoria
infantil), ele conquistou a prata por
equipes e nas duplas mistas, além
de um bronze nas duplas femini
nas. Priscila vem evoluindo cada

_

vezmais e essa experiência interna
cional só ajuda nesse processo.

QUEM JOGA

Elano é dúvida
e pode dar lugar
aDanielAlves
Para o lugar de Kaká, Dunga usou
mais uma vez o meia Julio Baptista
DURBAN

Olhando da sede da empresa
Sawaste, especializada em ser

viços de limpeza, a formação da

seleção brasileira ficou cristalina

para enfrentar Portugal, nesta

sexta-feira, às Uh, em Durban,
em jogo que define o primeiro
lugar do Grupo G. A um quilôme
tro de distância, do alto de uma

colina de onde era possível ver o
campo de treino, reluziu a opção
do técnico Dunga por Daniel Al
ves e Júlio Baptista nos lugares de
Elano (lesionado) e Kaká (expul
so contra Costa do Marfim).

Até determinar a retirada
da imprensa, Dunga teve a pri
meira decepção. Calçando chu

teiras' Elano 'desceu as escadas
no Stíthians College e, ao parti
cipar da roda de bobinho, não
suportou as dores no tornozelo
direito ao executar movimentos
leves de girar o corpo. Imedia
tamente' foi em direção ao téc
nico Dunga, aos médicos e r�-

latou seu incômodo. Trocou as

chuteiras por um par de tênis e

passou a correr devagar em tor

no do gramado.
"Dói um pouquinho", admitiu

Elano que, pela proximidade do
"

jogo das oitavas de final, já cau

sa certa apreensão na seleção.
Sem saída, Dunga se viu obriga
do a modificar o setor ofensivo
do meio-campo. Com o veto a

Elano e a suspensão de Kaká, o

treinador optou por Daniel Alves
e Júlio Baptista no treinamento
coletivo fechado à imprensa.

Depois do treino, a seleção
brasileira, embarcou para Dur
bano Hoje, os jogadores farão
uma atividade no estádio Prin
cess Magoo, pois a Fifa impediu
que brasileiros e portugueses
realizassem o treinamento de
reconhecimento no Estádio de
Durban, palco da partida.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Elano sentiua perna esquerda e deixou o treino da Séleção Brasileira
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Vagapara Itália
significahonra

Em situação difícil, Azurra tem de vencer Eslováquia
JOANESBURGO

A Itália, campeã do Mundo,
exige respeito. Foi este o

recado dado pelo técnico
Marcello lippi e pelo capitão
da equipe Gannavaro.,

campanha ruim até

agora na Copa daÁfrica
do Sul "não é motivo de

vergonha para os italia-

nos", disse o zagueiro. Lippi che
gou a usar a expressão 'gloriosa'
ao reivindicar a respeito que
os italianos merecem. A Azurra
enfrenta situação difícil no Gru

po E Depois de dois empates

laranja duela
pela liderança

No Grupo E, apenas uma par
tida, hoje às 15h30, será relevante

para a classificação da chave. Com a

Holanda já nas oitavas de final e Ca
marões sem nenhuma chance, Ja
pão e Dinamarca se enfrentam no

Estádio Royal Bafokeng, em Rus

temburgo, para decidirem quem
.

ficará com a segunda vaga. Os La
ranjas, porém, buscam a primei
ra colocação no Estádio Green

Point, na Cidade do Cabo e um

ponto será suficiente para garanti
rem o primeiro lugar da chave.

Holanda, do meia Sneijder,
apenas cumpre tabela na

Cidade do Cabo'

GRUPO E COLo TIMES P SG GP

Holanda 3

• ,

"Japão O

.�.
iI -1. .,

Dinamarca

Camarões -2

GRUPO F COLo TIMES P SG GP

�

Paraguai

Itália O

�

N.Zelândia O 2

gslováq\J.ia -2

seguidos, com Paraguai e 'Nova

Zelândia, precisa ganhar da Eslo
váquía, hoje, .às lIh, no Ellis Park
Stadium, em Joanesburgo, para
passar à segunda fase.

"Vergonha? Não sentimos ver

gonha de nada. Ainda somos a

Itália campeã do mundo em 2006.
A seleção está viva, forte e pronta
para vencer", respondeu o zagueí
ro., Outra palavra que desagradou
o capitão e o técnico foi 'medo'.
Um italiaho perguntou se eles te
miam a desclassificação. "Não te

mos medo de nada. As críticas são
normais. Vamos vencer e superá
las", rechaçou Cannavaro.

A decepção com outras sele

ções europeias também foi co-

mentada por Cannavaro e Lippi.
"Os jogadores europeus chega
ram à Copa em fim de tempora
da, depois de 50 jogos ou mais.
Até a 'Alemanha, exaltada na es

treia, logo depois foi criticada",
lembrou o jogador.

Uma vitória simples, hoje,
dará a classificação à Itália. O lí
der Paraguai tem quatro pontos,

.

contra dois dos italianos, dois
dos neozelandeses e um dos es

lovacos. Para a partida decisiva,
Lippi deve mudar o time pela
terceira vez e adotar um esque
ma4-3-3.

'. AgênCia O Globo
esporle@ocorreiodopovo.com.br
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Paraguai e Nova Zelândia
podem obter feitos inéditos

POLOKWANE
Paraguai e Nova Zelândia

vão em busca, hoje, às llh,
no ·estádio. Peter Mokaba, em

Polokwane, de feitos inéditos.
Os latino-americanos, se ven

cerem, podem terminar a fase
de grupos na liderança pela

. primeira vez na história das

Copas do Mundo. Contudo,
com apenas um empate o time
de Gerardo Martino garante a

classificação para a próxima
fase, mesmo que na segunda
colocação. Para conquistar o

trunfo, o técnico deve man

dar a campo um time com três

CAMARÕES HOLANDA
CAMARÕES: Souleymanou; M'bia,
N'koulou, Bassong e Assou-Ekotto; Song,
Makoun, Geremi e Emana; Eto'o e Webo.
Técnic(): Paul Le GU,en
HOlANDA: Stekeleoburg; derWiel,
'Hei:Hnga, Mathijsen e Van., r �horsi; Van
Bommel, De Jong, Sneijder e Van der Vaart;
Kuyt e Van Persie. Técnico: Bertvan Marwijk.
Estádio: Green Point, na Cidade do Cabo.
Horário: 15h30 (de Brasâia). Arbitragem:
Pablo Pozo (CHI), Patricio Basualto (CHI) e
Francisco Mondria (CHI).

,

I
ESLOVÁQUIA ITÁLIA
ESLOVÁQUIA: Mucha; Pekarik, Skrtel,
Durica e Cech; Strba, Stoch, Weiss e

Harnslk; Vittek e Sestak. Técnico:
Vladimir Weiss .

ITÁLIA: Marchetti; Zambrctta, Canavqrro,
, Chiellini e.Criscitc; De Rossi, Gattwso e

Montolivo; Pazzino, laquinta e Di Natale.
Técnico: Marcelo Lippi.
Estádio: Ellis Park, em Joanesburgo.
Horárió: 11h (de Brasflia), Arbitragem:
Howard Webb (ING), Darren Cann (ING) e
Michael Mullarkey (ING).

atacantes: Roque Santa Cruz,
Nelson Haedo Valdez e Lucas
Barrios.

Já a Nova Zelândia, se ven

cer, pode entrar para a história

por passar pela primeira vez às
oitavas. De qualquer forma,
os neozelandeses sairão da
África do Sul orgulhosos. Pela
primeira vez, a equipe ganhou
pontos em uma Copa e con

quistou um empate histórico
com a Itália. Por já serem uma

das maiores zebras da Copa, o
técnico Ricki Herbert sabe que
não tem muito a perder e pro
mete jogar para frente.

DINAMARCA JAPÃO
DINAMARCA: Sorensen; Jacobsen, Agger,
Kroldrup e Simon. Poulsen; Christian
Poulsen, Iomasson, Jorgensen, Gronkjaer e
Rommedahl; Bendtner. Técnico: �orten Qlsen,

J�P��tKawas�irna; Nagatomo;., N�kazawa} ... j
Túlio Tanaka e Kbmano; :Abe, Hasebe; Endo! <%

e'Matsui; Okubo e Honda. Técnico: Tákeshi
Okada
Estádio: Royal Bafokeng, na Rustemburgo.
Horário: 15h30 (de Brasflla). Arbitragem:
Jerome Damon (AFS), Celestin Ntagungira
(AFS) e Enock Molefe (AFS).

PARAGUAI
PARAGUAI: Villar; Bonet, Da Silva, Alcaraz
e Rodríguez; Ortigoza, Barreto e Riveros;
Barríos, Roque Santa Cruz e Valdez.
Técnico: Gerardo Martino.
NOVA zELÂNDIA.! Paston; Reid, \licelich
(GhriSÜe), Nelsen e Tommy Smith; Elliot,
Lcchhead, Leo Bertos e Fallon; Killen e

Smeltz. Técnico: Ricki Herbert.
.

Estádio: Peter Mokaba, em Polokwane.
Horário: 11h (de BrasíIJa). Arbitragem:
Yuichi Nishimura (JAP), Toru Sagara (JAP)
e Hae Sang Jeong (COR).
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PIERO RAGAZZI

ES1�A UAl E FUTSAl

Fábrica de claques nas quadras
Equipes da base do futsal jaraguaense mostram porque são potêncía em 'Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL

Considerada uma das
potências do futsal
estadual e, porque não,
nacional as categorias
de base da modalidade
vêm fazendo bonito no

Campeonato Estadual.

os
mais novatos do sub-lI

estão disputando a terceira

fase e ocupam a segunda
colocação. No returno, a

equipe 'precisa de uma 'vitória e

um empate para passar de fase.

No geral, os garotos do CEJ/Lu

terprev/FME ocupam a quinta
posição, realizaram 12 partidas,
venceram nove, empataram uma

e perderam duas. A equipe con

ta ainda com Ornar, artilheiro da

competição com 22 gols, sendo

que sua equipe balançou 'as redes

75 vezes e levou 17. Eles jogam o

returno da terceira fase nos dias 9

e IOde julho, emTubarão.

O sub-13, também CEJ/Luter

prev/FME, disputa o returno da

terceira fase nesse fim de sema

na, em Blumenau. Um empate
diante de Itajaí já os classifica.

A equipe entrou em quadra oito
vezes, venceu quatro, empatou
duas e perdeu outras duas, mar
cou 42 vezes, mas tomou 30.

O sub-15 e 17, que levam o

nome de CEJ/Afort/Color Quími
ca/Gráfica Regis/Luterprev/FME,
também ocupam posição de des

taque. Em quarto no geral, o sub-
15 jogou nove vezes, venceu sete,

.empatou uma e perdeu uma. A

categoria também tem o artilheiro

do Estadual, Felipe com 18 gols. O
jovem natural de Ijuí (RS) veio no

ano passado especialmente para
treinar futsal em Jaraguá. "Meu
maior sonho é ser jogador profis
sional e aqui se tornamais fácil re
alizá-lo", declarou. O sub-I5 estará

nesse fim de semana em Florianó

polis para o turno da terceira fase.

Felipe atua também.no sub-I7,
equipe que está invicta na com

petição. A categoria é a grande
esperança de títulos jaraguaense.
A quarta colocação não condiz

com a campanha, já que. tem

apenas seis jogos, cinco a, menos

que o primeiro colocado. O time,

que marcou 50 gols e levou sete,
entra em quadra pelo returno da

segunda fase nos dias 2 e 3 de ju-
lho em Forquilhinha. Felipe comemora gol no treino e aposta na tranquilidade para continuar como artilheiro do Estadual no sub-15

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E E�GOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 91/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: TUBOS, JUNTA GIBAULT E CONEXÕES
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 08/07/2010 14:00h

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

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- Se- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-�1 00.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
ED ITAL

PREGÃO PRESENCIA'" N° 87/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de PARQUE INFANTIL, desti

nados para a E.M.E.F Padre Alberto Jacobs e C.M.E.I. Mário Nicollini, conforme

especificações descritas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 13:30 horas do dia 07 de julho de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra

do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:00

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Orçamento estimado para aquisição: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 17 .de junho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELLALCÂNTARA DA SILVA

Secretária de Administração

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 90/2010
• TIPO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: AUXILIAR DE FLOCULAÇÃO E ANTIESPUMANTE
• RETIRADA DO EDITAL: A partir dõ dia 23/06/2010, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 26/07/2010 às 14:00h

'

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

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs.com.br.Es
darecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°'89/201 O

OBJETO: Aquisição de LAVA JATO INDUSTRIAL e VARREDEIRA MANUAL,
destinados para manutenção da Rodoviária, em conformidade com as Especifi
cações do Anexo I do Edital. REGIMENTO: Lei nO 8666/93, Lei nO 10.520/02, Lei

Complementar nO 123/06 e decreto mtmicipal nO 4.818/2003.. VALOR ESTIMADO

PARA AQUISiÇÃO: 6.800,00 (seis'mil e oitocentos reais). IMPORTANTE: RE
CEBIMENTO DAS PROPOSTASATÉ: 07/07/2010, às09:15h.ABERTURADAS
PROPOSTAS: 07/07/2010, às 09:20h. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE

PREÇOS: 07/07/2010, às 09:30h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail:

rose.comprasrgiaraquadosul.com.br. Fax: (47) 3370-7253 Fone: (47) 2106-8085
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Gerência de Licitações
e Contratos, no horário de 07:30h às 11 :30h e das 13:00h às 17:00h ou pelo en

dereço eletrônico www.cidadecompras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas

as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Jaraguá do Sul, SC, 18 de junho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária deAdministração

.
Simone volta
com prata de
evento nacional
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de atletismo Facul
dade Jangada/FME esteve no fim
de semana no 2° Torneio FPA de

Atletismo, no Ibirapuera, em São
Paulo. O destaque foi aprata con
quistada por Simone Ferraz nos 5
mil metros rasos, com o tempo
de 18min48. Mirielly Santos fi
cou em terceiro lugar na prova de
100 metros com barreiras, com a

marca de 14min74. Sally Mayara
Siewerdt terminou os 100 metros

rasos com 12min23 e ficou com a

quinta colocação.
Em São Caetano foram reali

zadas as provas de· campo. Iéssí
ca Rodrigues da Silva ficou com

bronze no lançamento de dardo,
com a marca de 32,97 metros. Na
competição, tanto Iéssica quanto
Simone tiveram resultados que
as credenciaram para os campe
onatos brasileiros Menor e Sub-

23, que serão em agosto.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
Quando eu olhei
para o tamanho
do fogo, vi que
não tinha mais
nada para fazer.
JOSÉ MENEZES, 58 ANOS

"
Fogo em residência na SC-416, no Rio Cerro II, começou às 8h de ontem
"Não sobrou nada. Agora
acho Que vamos ter Que
alugar um lugarzinho até
saber o Que fazer".

ESTR I A
,

Família perde tudo por
•

I

causa deum incêndio

-

lamento é do aposentado
José Alves de Lima, 56 anos,
que estava sozinho den

.._",tro da casa na hora que o

incêndio começou, por volta das
8h de ontem. Lima conseguiu sair

pela porta da frente antes que o

fogo aumentasse, mas assistiu o

único patrimônio da família ser

reduzido a cinzas em menos de
uma hora. A residência, localizada
às margens da SC-416 (bairro Rio
Cerro II) e que abrigava oito pesso
as, ficou totalmente destruída.

Os Bombeiros Voluntários gas
taram oito mil litros de água para .

conter as chamas. A suspeita é de

que o incêndio teria começado na

cozinha, mas as causas ainda são
desconhecidas. O subcomandante
da corporação, Leandro Torquato,
explica que o fogo teria se alastrado
muito rápido por causa damadeira,
que por estar muito seca, entra em Vizinho revirou cinzas para encontrar algo que não tivesse sido destruído no incêndio. Causas do fogo ainda são desconhecidas
combustão commais rapidez -.

"Ainda não temos como saber
o tamanho dos danos. Só o que
sobrou foi a parte de baixo, mas PRQJETO DE REFORMA NO LOCAL AVANÇA, MAS AJADEfi PERMANECE
ainda não fizemos a avaliação ne-

�::�::�",Pp����;�r�t!��. precisa Impasse no estaconamento continua
DESTINO INCERTO

O destino de José, da filha dele,
do genro e dos netos permanecia
incerto até a tarde de ontem. No

local onde antes tinha uma casa,

sobraram apenas roupas no va

ral e um vizinho determinado, o
'vendedor ambulante José Geraldo �Menezes, 58 anos, que revirava as

Icinzas em busca de algo que não ft

tivesse sido destruído. As buscas
do vizinho surtiram efeito, ele en
controu documentos que irá en

tregar para a família.
O vendedor conta que esta

va dormindo na manhã de onde

quando foi acordado pelo baru
lho de madeira trepidando e se

deparou com a tragédia. "Quan
do eu olhei para o tamanho do

fogo, vi que não tinha mais nada

para fazer", lamenta.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
O motorista que passarpela gua

ritadoHospital São José vai recebero
ticket do funcionário daAjadefi (As
sociação Jaraguaense dos Deficien
tes Físicos).Mas na saída, pode optar
por fazer um desvio lateral e não pa
gar pelo estacionaniento. O diretor
administrativo da unidade de saúde,
Maurício Souto Maior, afirma que
a medida foi tomada para facilitar
o fluxo de veículos em virtude das
obras de melhoria e ampliação do
estacionamento. Ele também ressal
tou que a iniciativa não está relacio

nada com a permanência dos asso
ciados daAjadefi no espaço.

Sobre o impasse envolvendo o

hospital e a entidade, Maurício disse

que a situação se mantém indefini
da. De acordo com ele, o projeto de
reforma da área prevê a demolição
da guarita e a substituição da estru
tura por duas cancelas eletrônicas. O
diretor do hospital destaca que, com
amodernização do estacionamento,

o estacionamento passará a ser ge
rendado pelaprópria instituição.

Em relação à interrupção do
contrato com a entidade, que vai até
2012, Maurício disse que o cancela
mento da parceria foi motivada por
que aAjadefi teria de deixado pagar
o aluguel do espaço em 2007, que
brando dessa forma uma das cláu
sulas do acordo. Os 15 funcionários
da entidade deveriam ter deixado o

local na segunda-feira, mas até o fi
nal da tarde de ontem eles permane
ciam trabalhando normalmente.

O presidente daAjadefi, Valdecir
Titon, não foi encontrado para falar
sobre o assunto, Já o advogado da

entidade, Alcides Cardoso, preferiu
não se pronunciar.

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

PIERO RAGAZZI

Motoristas podem entrar pela guarita e sair por desvio lateral

I
I
I
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Promoção
Gol d

ii
Participe
e concor.ra

a um Gol Okm
a cada gol da
nossa selecão.

,

Para se inscrever nesta
promoção, passe na

(araguá Auto Elite,
faca um Best Drive e cadastre-se.

,

M is inf-ormações em
eco gol
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•

virou
A

BONUS

axa a partir de

Aqui, IPI
na sua compra.

Juros de 0,99% a.m. e 12,42% a.a., com entrada de 30% e parcelamento em 24 vezes. Qualquer percentual de desconto pode acarretar no cancelamento das.condições promocionais.
Validade: 26/06/08

í Gol do Irasil

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

AÚDE?
REGEDOR EKllíBRIO!

L
COLÁGENO
O colágeno é naturalmente produzido pelo nosso

organismo, mas com o tempo nosso organismo
vai diminuindo a sua produção. Nutricionistas,
dermatologistas e médicos ortomoleculares
consideram o consumo do suplemento
importante a partir dos 30 anos e essencial

depois dos 50,

O Colágeno é um dos principais constituintes
das fibras do tecido conjuntivo e responsável
pela sua elasticidade, propriedade que confere

sustentação e firmeza à pele, por isso o Colágenó
é um ótimo aliado a qualquer dieta, você perde
peso sem perder a firmeza da pele.

Na Farmácia Ekilibrio você encontra este

composto e outras fórmulas para emagrecer
com saúde!

Faça-nos uma Visita.
Consulte nossas Farmacêuticas!
Fone 3371-8298/3371-6087
Rua João Picolli 110, Centro

A Farmácia Ekilíbrio formulou para você um

composto exclusivo que vai dar aquele empurrão
na sua dieta. Totalmente natural e sem contra

indicações, Conheça os ativos que fazem parte
deste novo composto.

SPIRULlNA

Obtido de uma alga, a Spirulina é um suplemento
nutricional rico em proteínas, carboidratos, -

minerais, betacaroteno, vitamina E e vitaminas
do complexo B. Atua como supressor do apetite,
pois age inibindo os centros hipotalâmicos da
fome.

Quando ingerida forma um revestimento sobre
a mucosa gástrica, produzindo uma sensação
de plenitude gástrica e saciedade. Desta forma
auxilia no tratamento da obesidade propiciando
um emagrecimento sem perdas nutricionais.

GLUCOMANAN
O Glucomanan é um polissacarídeo extraído da
raiz do konjac considerado uma fibra alimentar

por aumentar a viscosidade dos alimentos em
contato com o líquido gástrico, auxiliando na

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

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

fome. Por isso ele é muito usado em regimes de

emagrecimento como um inibidor natural do

. apetite.
Devido às fibras contidas em sua composição,
Glucomanan pode ser indicado, além dos regimes
de emagrecimento, no alívio às constipações
intestinais, como auxiliar n,o tratamento da
hemorróida e outras desordens intestinais.

.

GARCINIA

A Garcínia é obtida do fruto da Garcinia carnboja.
Seu principal ativo é o ácido hidroxicítrico,
responsável pela redução no apetite e pela
compulsividade por doces.
Além de atuar como moderador do apetite a

Garcínia também controla o metabolismo e

reduz o armazenamento de gordura corporal.

CITRUS
Obtido a partir da laranja amarga, estudos
clínicos mostram que 'componentes do Citrus

aceleram o metabolismo, promovendo um

maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a
queima de estoques de gordura.
O Citrus age ligando-se a receptores
encontrados no tecido gorduroso,
ativando o metabolismo e a

queima de gordura, sem
interferir no sistema
cardiovascular e sem causar

nenhum efeito adverso,
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