
Comissão pede a
cassa

IV

o daprefeita
Relatório final do Refis foi aprovado ontem internamente na comissão, com voto contrário
do 'presidente LorivalDemathê (PMDB), que também votou pelo arquivamento do relatório

daCEI da Schützenfest, aprovado ontem pelo plenário por placar de oito a três.

Páginas 4 e 5

De 200S-até agora 12 procedimentos foram realizados noshospitais de
Jaraguá do Sul.Número só não émaiordevido à negativa de alguns familiares.

Felipe Voigt
cobra repasse
Pela lei eleitoral, Estado
tem até o dia 2 de julho
para liberar os RS 320 mil
prometidos para construção
de um ginásio. Página 7

Traficante é
preso pela PM
Valdecir Prestes Ribeiro
morava no bairro Corticeira,
em Guaramirim, e vinha
sendo investigado pela
Polícia Civil. Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br .
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FOTOS DIVULGAÇÃO1997
,

Vida e morte de
Jacques Gousteau
Dedicada aos .mares, a vida do oceanó

grafo Jacques Cousteau começou em 1910,
na França. Mais tarde, ele se tomaria oficial
daMarinha - isso até quebrar os dois braços
em um acidente de automóvel. A tragédia,
no entanto, abriu os horizontes de Couste
au: o francês acabou se interessando pelo
mergulho, e é a ele que se dedicaria até a

morte, em 25 de junho de 1997.

Jacques-Yves Cousteau nasceu em

Saint-André-de-Cubzac, Na Marinha,
chegou ao posto de capitão-de-corveta
e foi treinado como piloto. Durante seus

estudos, desenvolve veículos subaquáti
cos e, com o engenheiro Émile Cagnan,
inventa o aqualung, cilindro portátil de ar
comprimido para usar debaixo d'água.

O explorador criou também a câ
mera de TV submarina, com a qual re-

_ gistraria inúmeros filmes - como a série
110 Mundo Submarino de Jacques Cous
teau" e suas viagens a bordo do barco

Calypso, do qual se tornaria comandan
te em 1950. Seus estudos seriam funda
mentais para a exploração de petróleo
no mar do Norte e para a pesquisa do
estilo de vida de muitos animais.

Apesar de afirmar que não tinha uma
preocupação inicial com a ecologia, suas
pesquisas acabariam chamando a aten

ção para o equilíbrio e a preservação das

espécies. Entre seus longas-metragens,
110 Mundo do Silêncio", de 1955, seria

premiado com o Oscar da Academia de

Hollywood e Palma de Ouro do Festival
de Cinema de Cannes-Dez anos depois,
Cousteau criaria uma casa submarina a

cem metros de profundidade, onde seis

pessoas viveram por um mês.

ESPECIAL

Cinco anos de comarca
No dia 10 demaio de 1939, o jornal
,O Correio do Povo publicava uma
matéria especial na primeira página
sobre os "Cinco anos de comarca" de

Jaraguá do Sul. No texto, o periódico
lembrava a cerimônia que ocorreu
em 1934 e a satisfação "patriótica'
dos jaraguaenses.

PELO MUNDO

Ufenõmeno
Doppelganger

anunciamaus agouros, outros
dizem que o doppelgãnger se
ria uma espécie de conselhei
ro espiritual.

A lenda ficou ainda mais fa
mosa pelo caso' da professora
Emilie Sagée, que aconteceu por
volta de 1840. Enquanto ela mi
nistravauma aula no pensionato
von Neuwelcke, onde hoje fica a

Letônia, uma criatura idêntica
a ela teria aparecido na janela
da sala, e teria sido vista por 13
alunos - o caso causou a demis
são da professora. Mais tarde, a
história acabou virandoum livro.

Já há muito tempo, existe
uma lenda entre os .germãnícos
que alcançou o mundo inteiro,
e desafia os limites entre o fan
tástico e o real. Os mais velhos
contam sobre um monstro que
tem o dom de representar uma
cópia idêntica de uma pessoa,
que ele passa a acompanhar.
Segundo a lenda, cada pessoa
teria o seu próprio "Doppel
gãnger" (doppel = duplo, répli
ca, e' gãnger = andante, aquele
que vaga). O monstro imitaria
a pessoa em absolutamente
tudo, até mesmo nas caracte

rísticas internas mais profundas.
Apesar de a existência do

monstro ser consenso entre

aqueles que acreditam na len
da, o seu significado é cheio
de controvérsias: enquanto
alguns afirmam que a criatura

A lenda do "Doppelgãnger"
conta sobre uma criatura

que se transformaria em um

clone de qualquer pessoa.
A história mais famosa é da

professora Emilie Sagée

I
l

1

Meridiano de Paris
1

Golpe militar
Em,1925, o dia 25 de junho foimar

cado por um golpe militar que acon
teceu na Grécia, encabeçado pelo ge
neral Pangalos - ele assumiria como

presidente um ano depois. Temendo a

instabilidade política, Pangalos anun
ciou diversas leis repressivas e passou
a perseguir qualquer um que poderia
desafiar sua autoridade.

21·

Montesinos em Uma
No dia 25 de junho de 2001-, Vlad

miro Montesinos chega a Lima, após
ser deportado pelas autoridades da Ve
nezuela. O militar peruano já foi chefe
do Serviço de Inteligência Nacional do
Peru e assessor presidencial entre 1999
e 2000. Mais tarde, ele seria acusado por
diversos crimes, como tortura, espiona
gem e tráfico de drogas.

Foi-no dia 25 de junho de 1792 teve
início a medição do meridiano de Pa

ris, que vai de Dunderque a Barcelona.
Atualmente, o meridiano é lembrado

.

como a origem do estabelecimento
do Sistema Métrico Decimal. Também
chamado de Sistema Internacional de
Unidades, o padrão é utilizado hoje
em todo o mundo.

Atribui-se a descoberta da orientação natural dos ímans aos
chineses, por volta do ano 2000 a.C., e por consequência, a invenção
da bússola. Foi introduzida na Europa pelos árabes, e foi Flávio Gioia
que introduziu no aparelho o desenho da rosa-dos-ventos.

A'bússola
Ç/NCO ANHOS DR CUMARCA!O O'-o-v-er-n-o--
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� ,
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Até queum bemhistórico seja tombado, são necessários anos de estudo. Entre os critérios que ajudam
a decidir se umbem é ounão relevante para ahístõtía domunicípio estão aídade do edifício, sua

.

iniportânciapai'a'oambiente em que está inseriab��,stia: importârlciá siiti6Gijca (como a €asa doprnneiro
imigrante, por exemplo), a arquitetura é o seu uso para a comunidade, como é o caso de igrejas e escolas.,

Em Jaraguá do Sul, estudos recentes definiram três rotas históricas que tiveramum importante papel na
colonização e desenvolvimento da cídade;o caininh? entreBlumenau e Joinville, onde estão incluídas I

ruas como aWaldemarGrubba e aMaxWIlhelm, a 'cnamada Estrada Itaporu�Hansa e o�êaminho dàlinha
férrea, que passa pelo centro da cidade. É principalfuente nesses três caminhos que cerca de 80 edifícios
estão sendo estudados parapassar a integrar opatrimônio arquitetônico da cidade.,.... � "I
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PONTO DE VISTA
l' r I,," ri

QUINTA-FEIRA
FernandoRizzolo,

Advogado" I
JorgeBrqgnoli,.

etooomi$ta'

Empreendedorismo de
referência internacional

Durante
esta semana, aAcijs recebeu a visita de

uma comitiva daAmérica Central em missão
de intercâmbio e de troca de experiências por
municípios de Santa Catarina.

.

O grupo formado por 11 pessoas que atuam di
retamente em entidades semelhantes às associações
empresariais do nosso Estado na Guatemala, Hon
duras e EI Salvador veio conhecer o nosso modelo de

empreendedorismo. A forma como as associações se

auto-sustentam, como fazem a representatividade
do empresariado e promovem o de
senvolvimento das micro e pequenas
empresas tem sido uma referência po
sitiva no cenário internacional, onde
o Brasil é reconhecido como uma das

nações de melhor organização asso

ciativista e de cooperativismo.
Graças à capilaridade deste sis

tema, que hoje integra mais de dois
milhões de empresários de todos os

segmentos, o setor produtivo ga
nhou vez e voz emmuitos fóruns de
representação, articulando não só
a defesa dos interesses do próprio
movimento como e, em muitas vezes, na busca
de solução a questões de interesse das suas comu
nidades. Seja na melhoria da infraestrutura, na ar

ticulação com o poder público para ampliar a aten
ção à saúde e educação, enfim, somando esforços
com as representações políticas e com a sociedade

. civil por maisqualidade de vida e sustentabilidade
socioambiental.

É com essa perspectiva de que a classe empresa
rial tem dado grande contribuição para melhorar as

cidades, Estados e a federação. É um exercício de ci
dadania' no qual consideramos necessária e impor
tante a participação de mais lideranças em nossas

entidades de classe. Umbom exemplo está aquimes
mo em Iaraguá do Sul, onde formamos um Centro

Empresarial que une as entidades representativas de
vários setores, sem que eles percam suas autonomias,
porém, trabalhando na tomada de decisões conjun
tas quando o assunto alcançauma dimensão coletiva
e que favoreça omunicípio e a região.

Neste contexto, percebemos de
maneira cada vezmais otimista o cres
cimento do interesse de jovens em

preendedores e da organização dos
núcleos setoriais. A essência deste
movimento se traduz em transfor
mações sociais muito relevantes,
mas também possibilita que o em

presário melhore como gestor. Fazer
parte de uma entidade organizada
é uma experiência valiosa que am

plia os nossos horizontes do ponto
de vista de fazer enxergar um negó
cio empresarial numa dimensão que

muitas vezes não se percebe no dia a dia.
No encontro com os visitantes destamissão orga

nizada pela Facisc Iaraguá do Sul e a região tiverem
mais uma vez a nova oportunidade de fazer parte
deste movimento. Daí a' importância de podermos
contar com a presença dos associados nas atividades
da Acijs, mas também vale o convite para os empre
endedores que eventualmente ainda não conheçam
como a associação atua venham participar desta ex

periência e tomar nossa entidade aindamais forte.

"
o Brasil é

reconheCido
como uma das

nações de melhor
organização _

associativista e de
cooperativismo.

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

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010-FMS

FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço POR ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de empresa especializada na presta
ção de serviços de Vigilância desarmada, conforme especificações descritas no Anexo
I do Edital, Anexo VIII - Minuta de contrato e Anexo IX - Especificação dos serviços,
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 e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: Dia
09 de julho de 2010, as 10:00hs, Agendar visita com Sr. Osmar Muller, no telefone (47)
2106-8421 e/ou celular 9922-7399 nos horários das 7:30 as 11 :30 e das 13:00 as 17:00
hs. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Pro
posta): Até às 13:30 hs do dia 13 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 as 14:00 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. ORÇAMENTO
ESTIMADO PA� A CONTRATAÇÃO: R$ 37.140,00 (trinta e sete mil cento e quarenta
reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de junho de 2010.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

SAf\nAE
Problemas nos
serviços online

o Samae informa que desde o último
dia 18 os acessos aos serviços do órgão pela
internet ficaram comprometidos. Levanta
mento apontou que os e-maíls e o acesso

às solicitações de segundas vias e serviços,
realizados entre o dia 18 e o dia 22 de junho,
podem ter sido perdidos. O Samae reco

menda que qualquer tentativa de contato
via eletrônica, realizado neste período, seja
confirmado ou reencaminhado.

A SAlHO
'.

Campanha segue
em Guaramirim

HOJE

Baile dos idosos
é cancelado

A Campanha do Agasalho em Guara
mirim continua até o dia 15 de julho. A
entrega das roupas e cobertores começa a

partir do dia 2 de julho. A Prefeitura pede
para que as famílias carentes, que neces

sitam de ajuda neste inverno, preencham
cadastro na Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Habitação (rua Irineu Vi
lela Veiga) e informem em qual ponto de
distribuição vão retirar as roupas.

O Centro de Referência do Idoso co

munica que a tarde dançante (bailinho)
prevista para hoje, às l4h, no Parque Mu
nicipal de Eventos, de Jaraguá do Sul, foi
cancelada. O motivo é o jogo do Brasil

pela Copa do Mundo, que acontece tam

bém hoje, às llh. O próximo baile acon

tece no dia 9 de julho, às l4h, no Pavilhão
C do Parque Municipal de Eventos. Infor
mações pelo telefone (47) 3370-7562.

BAilE

Tradicional festa
no Alvorada

A Sociedade Recreativa Alvorada, de Ia
raguá do Sul, promove amanhã Festa de Rei
com Tradicional Baile. Os festejos iniciam
às l4h com a concentração e busca da ma
jestade EnoPeters. O baile em parceria com
o curso de Direito 1.7 Uniasselvi/Fameg,
terá animação da Banda Sygnus. Ingressos
antecipados a R$ 12, nos seguintes locais:
Posto MimeWalterMarquardt, FlashVídeo
Locadora e Posto Mime Rio Cerro.
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CASO REFIS

Prefeitapode ser cassada
Relatório final da comissão processante pede a perda do �andato
JARAGUÁ DO SUL

A prefeita GecOia Konell
(DEM) so1rerá, no mês de
julho, ·um pedido de cassação
de mandato na Câmara de
Vereadores por infração

.

político-administrativa.

Iledido
de cassação é um dos

ncaminhamentos finais do
elatório final da CP (Comis
ão Processante), que inves

tigou o uso do Refis (Programa de

Recuperação Fiscal) por parte do
marido da prefeita, o ex-secretário
deAdministração e de Finanças Ivo
Konell, a partir de uma denúncia do
ex-secretário Ronaldo Raulino.

O relatório final foi apreseIítado
na última reunião da Cp, realizada
ontem à tarde. O relator Justino da

.

Luz (PT) e o integrante Jaime Ne

gherbon (pMDB) votaram a favor
do documento. O presidente daCo
missão, ·Lorival Demathê (pMDB),
foi contrário, mas disse que só apre
sentará os argumentos quando o

relatório for ao plenário daCâmara.
Com a aprovação, a comissão

vai encaminhar, na próxima sema

na, um pedido de sessão extraor

dinária para votação em plenário,
prevista para o começo de julho. O
relatório precisará de oito votos para
ser aprovado.

Segundo o relatório, foi c0J.?1�
provado o uso irregular do Refis por
Ivo Konell. Ele teria utilizado o pro
grama para quitar uma glosa, puni
ção aplicada pelo TCE (Tribunal de
Contas do Estado) referente ao perí-

, odo em que Konell foi prefeito, em
valor que ultrapassava os R$ 33 mil
com juros emultas.

Porém, a lei que instituiu o Refis
não prevê a adesão para pagamento
de glosa, Konell aderiu utilizando o

termo multas decorrentes de infra

ção. "Glosa, não émulta! Glosa tam
bém, não é crédito tributário e não
é preço público, porquanto o paga
mento de Glosa, não está previsto
na Lei Complementar nO 87/2009,
estando, por conseguinte, a adesão
do indiciado Ivo Konell, contrária à
lei", diz o relatório.

Para o relator, Cecília se omitiu
diante de uma irregularidade pra
ticada pelo marido, incorrendo
em infração político-administra
tiva. Além da cassação, a punição
prevê também a perda de direitos

políticos de três a cinco anos.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Possamai
justificou o voto
com a leitura de
documento da
Controladoría

Denunciados ao MP
o relatório final da Comissão Processante também fez ,.�'}.:

apontamentos para o ex-secretário Ivo Konell e o ex-procu
radar Valmir Elói, acusado de atuar como advogado pessoal
de Konell enquanto exercia o cargo na Procuradoria Géral
do Município. "Compulsando aos autos, não se verifica que
Volmir Elói tenha em qualquer momento substabelecido ou

repassado a causa a outro advogado", diz o documento. Os
dois foram enquadrados em improbidade administrativa,

.

cuja pena inclui a perda dos direitos políticos por até' oito'
anos. O relatório será encaminhado ao Ministério Público,
pois a Câmara não tem poderes para julgá-los.

Relatório final da CEI é
aprovado com oito votos

Possamai criticou, ainda, o fato
Depois de quatro adiamentos, de o relatório da CEI não apontar

o. relatório final da CEI da Schüt- o real valor do rombo da festa. "A
comissão nem ouviu os credores
da Schützenfest e nas últimas se

manas houve denúncias contra o

presidente da CEI", atacou.

JARAGUÁ DO SUL .

zenfest foi aprovado ontem à noite
pelo plenário, por oito votos a três.
Foram favoráveis ao documento
os vereadores do G8, exceto Lori
val Demathê (PMDB) e Adernar
Winter (PSDB), que se somaram

ao voto contrário de José Osório
deÁvilaJDEM).

�

... ". �

1·/' Abancada do Democratas foi à
tribuna para defender o voto con

trário ao relatório. José de Ávila
(DEM) lembrou que pediu ao pre
sidente da CEI, Jean Leutprecht
(PC do B) para votar os encami
nhamentos finais separados, mas
não foi atendido. O democrata re

.

clamou também do vazamento de
informações à imprensa.

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM), criticou o pou
co tempo para defender voto.
Por decisão da Mesa Diretora,
cada vereador teve o direito de
usar a tribuna por cinco minu
tos. Possamai leu um documento
da Controladoria Geral, que de
fendia a prefeita Cecília Konell
(DEM) das acusações por im
probidade administrativa. "A
Prefeitura não fez licitação para
a festa, pois não é ela a organiza
dora do evento", afirmou.

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

Parcelamento em até lOx no cartãode crédito.

meducaÇão

Relatório final
produzido por Justino
da Luz (PT) foi lido
por Jaime Negherbon
(PMDB) e Lorival
Demathê (PMDB) ontem
à tarde na Câmara

·�.'"'�m'··' --,

r-�

"5e a Schützenfest não
é do Executivo, vamos
tirar ela do calendário
oficial do município".

JEAN LEUTPRECh"T (PC DO Dl, VEREADOR

O presidente da CEI, Jean Leu
tprecht (PC do B), respondeu'as
afirmações de Possamai e criti
cou o democrata por citar uma
denúncia contra ele. "O papel do
líder do governo é atuar em defesa
da administração, mas se sujeita a

.situações que me preocupam em

muito. Durante os trabalhos da

comissão, foram dadas oportuni
dades para todos apresentarem
documentos. Nãome venha agora
dizer que tem denúncias contra
mim. Que provem!", atacou.

Leutprecht também rebateu o

argumento que a Prefeitura não
foi a responsável pela organiza
ção da festa. IISe a Schützenfest
não é do Executivo, vamos tirar
ela do calendário oficial do mu

nicípio", provocou.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tomaselli
io d I

O
vereador Lorival Demathê
(PMDB) deu ontem uma

prova em dose dupla de

que é governo, apesar de
fazer parte do grupo que elegeu
a Mesa Diretora, do qual partici
pam os partidos de fora da base

governista. Fazendo justiça, nun
ca escondeu isso.

Primeiro foi a votação interna
do relatório final da Comissão Pro
cessante do Refis, a qual preside.
Loli foi o único voto divergente, ou
seja, contrário ao documento, que
pede a cassação da prefeita Cecília
Konell (DEM) por infração político
administrativa. /

E é este fato que chama aten

ção. O vereador sabia que seria o

único contrário e, portanto, voto
vencido. Ainda assim, disse não ao

relatório, assumindo todos os ris
cos da decisão.

No plenário foi a mesma coi
sa. O relatório da CEI da Schüt
zenfest, que precisava de maioria

simples para ser aprovado, tam
bém recebeu voto contrário do

peemedebista. Mudou o placar,
mas não o resultado. Foram oito
Votos sim e três não. O oitavo voto
veio do v-ereador Adernar Winter
(PSDB) que, aliás, foi coerente,
considerando que ele votou pela
abertura da comissão.

E o tucano que pode ser o fiel
da balança na votação plenária

. do relatório da CP do Refis, que
precisa de oito votos para ser

aprovado. Além dos dois demo

cratas, já se sabe que terá voto

contrário à cassação de Loli.
Assim, para o lado que pender,
Winter decide o resultado - cas

sação ou absolvição. Quem será
.

mais forte, DEM ou PSDB?

PIERO RAGAZZI

Confirmado
o ex-prefeito Ivo Konell (DEM)

afirma que será candidato. a de

putado federal nestas eleições. Ele
garante que não está impedido
de disputar o pleito e tampouco
abrangido pela lei da Ficha Lim

pa' que torna inelegível por oito
anos candidatos com condena

ção por improbidade adminis
trativa. Se é assim, resta aguardar
a confirmação na convenção es

tadual do partido, mantida para
este sábado, em Florianópolis.

Ficha limpa
Falando em Ficha Limpa, aAr

ticulação Brasileira contra a Cor

rupção e a Impunidade e o Movi
mento de Combate à Corrupção
Eleitoral vão divulgar a lista dos

parlamentares considerados "fi
cha limpa" com base nos critérios
da lei. Prevista para ser lançada em
julho, a página (www.fichalimpa
ja.org.br) divulgará os nomes dos
candidatos aptos a concorrerem e

os documentos que comprovam a

elegibilidade dos mesmos.

Na mesma
A reunião' do PT de Jaraguá

do Sul, na noite de quarta-feira,
não contou com a presença do

presidente estadual do partido,_
José Fritsch, como estava previsto.
Fritsch não veio e mandou em seu

lugar o secretário geral, José Palu
do, para tratar do impasse das can
didaturas a deputado pelo diretó
rio. Como Dionei da Silva também
não foi, a reunião deu em nada. A
decisão deve ficar mesmo para a

convenção, no dia 30.

FALA Aí!

Enquanto a gente
luta para trazer grandes
obras para o bairro,
alguns são contra.
EX-VEREADOR PEDRO GARCIA,

SOBRE PROJETO DA ESCOLA PARA
O BAIRRO SANTO ANTÔNIO

PI ERO RAGAZZI

Explicando
O vereador Francisco Alves (PT) foi à tribuna justificar a

ausência na última terça-feira, quando estava llrevista a vo

tação do relatório. Na ocasião, ele participava de curso de
técnica legislativa no Rio de Janeiro. "Todos os vereadores de
veriam fazer cursos para se aprimorar", disse. Com certeza,
e uns mais que outros. Mas o que será que o eleitor avaliaria
como mais importante?

_

Governo do Estado faz hoje a

entrega de materiais didáticos para
a rede estadual de ensino. Serão re

passados para as escolas da região
30,4 mil livros, 82 computadores,
66 kits sobre meio ambiente e 88

jalecos para uso dos professores de
séries iniciais. A entrega acontece a

partir das 14 horas, na Secretaria de
DesenvolvimentoRegional .

. ARGUMENTOS
A escola de ensino médio a

ser construída no. Bairro Santo
Antônio ofertará também ensino

profissionalizante. A dúvida foi
levantada na discussão do projeto
que autoriza o município a doar
o terreno ao governo estadual, na
sessão da última terça-feira. Tanto
é que a obra receberá seis milhões
do governo federal, além de mais
R$ 3 milhões do Estado.

O vereador José Osório de Ávila (DEM) justificou o voto

contrário por não concordar com a votação unificada,
aprovada por unanimidade na comissão especial. Zé
queria que a apreciação separada dos 21 artigos do
relatório. Também apontou como motivo o fato de o

relatório ter sido divulgado pela imprensa, no caso

aqui O Correio. "Até parabenizo o jornal pela maneira
sabedora que conseguiu o relatório", disse.
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EDrTORIALCHARGE

Educacão X Lazer
, ..,

para o lazer na cidade. A maioria das praças
existentes em Iaraguá do Sul se resume em um

punhado de balanços e um chão de areia. Fal
ta um ponto onde as famílias possam se reunir

nos fins de semana e dias de folga. Um espaço
que poderia unir lazer, demonstrações artísti

. cas, artesanato e esporte. A
------------

administração pública pre-
cisa se esforçar para atender
a esta demanda. Uma cidade
com os índices de desenvol
vimento como a nossa tam
bém precisa pensar no bem
estar da população.

Do outro lado, a construção de uma nova

unidade de ensino, uma parceria do governo
municipal, estadual e federal, precisa ser re

cebida de braços abertos. A falta de qualifi
cação dos nossos jovens é umdos principais
empecilhos para um crescimento maior.

Cerca de quatro mil vagas de emprego estão

abertas e deixam de ser preenchidas por falta
de profissionais qualificados. Esta realidade

precisa mudar.

APolêmica
envolvendo a doação de um

terréno da Prefeitura para constru

ção de uma escola de ensino médio e

profissionalizante merece ser melhor
analisada. Em primeiro lugar, é claro que a cons

trução de uma escola no local onde hoje funcio
na um espaço de lazer vai bene
ficiar toda a cidade e até mesmo

atrair estudantes dos municípios
vizinhos. A educação é priorida
de e precisa ser valorizada. Mas,
a manifestação dos moradores
também precisa ser levada em

consideração. O que eles temem é

que as crianças do bairro fiquem sem lazer. Pre

ocupação semelhante gira em torno da possível
demolição do ginásio Arthur Müller. As lideran
ças sabem que a situação do transporte coletivo
é precária, mas entendem que a Prefeitura esta

ria remediando um problema, construindo um

novo terminal ali, e deixando os pólos esportivos
e de lazer sem um local apropriado para o de
senvolvimento das atividades.

Não é difícil constatar que faltam espaços

DO LEITOR

�iferencial competitivo?

Buscar
aspectos que as

diferencie dos seus con-
.

correntes, parece o man-

_

tra da maior parte, das
organizações atuais. Mas será

que as empresas se diferenciam
tanto assim? Quan
do olhamos para os

bancos percebe
mos que eles muito
se parecem. Todos

possuem um mes

mo layout, mesmo
tipo de comunica

ção com o cliente e

de cursos. de capacitação (por
exemplo, especializações ou cur-:
sos ofertados por sindicatos), os
profissionais saem de lá com um

roteiro de açõesmuito similar. Os
contadores ·das empresas agem

muito mais em fun

ção da formação
acadêmica do que
em função do seg
mento da organiza
ção evidenciando. a
força da formação
desse tipo de pro
fissional. Outra for-

'

DO LEITOR

" Cláusula de exclusividadeAs organizações
têm liberdade
para atuar, mas
é uma liberdade

vigiada. A
Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, de forma unânime, de
cidiu que não é válida a cláusula de

, estatuto social de sociedades coope-
rativas que obriga os médicos cooperados o
dever de exclusividade.

A origem desta decisão foi ação movida por
uma sociedade cooperativa de

serviços médicos contra o Con
selho Administrativo de Desen
volvimento Econômico (Cade)
pedindo' a anulação de procedi
mento administrativo. Diante do

julgamento improcedente nos

graus inferiores,' a cooperativa
interpôs recurso de Apelação.

Nesse recurso, o Tribunal

Regional Federal seguiu enten-

'dimento existente no STJ na

época, no sentido de que é lícita
a cláusula de exclusividade esta

belecida pela cooperativa, com
o fim de que os cooperados não
prestassem serviços médicos a

outras operadoras de plano ou

assistência, à saúde, tendo em

vista que o cooperado é sócio e não deveria con
correr com ele mesmo.

Diante disso, o Cade argumentou em seu Re
curso Especial ao STJ que a referida cláusula im
pede a entrada e a permanência de concorrentes
no mercado, considerando que outras operado-

ras de assistência não conseguiriam manter um

número mínimo de médicos conveniados.
O Ministro Humberto Martins, posicionan

do-se favoravelmente ao CADE afirmou que a

exigência de exclusividade, prevista em lei que
instituiu o regime jurídico das cooperativas, não
deve ser aplicada aos profissionais liberais, ex

cluindo assim, os médicos co

operados. Também lembrou de

que a lei que dispõe sobre os

planos de assistência à saúde

proíbe às operadoras, indepen
dentemente de sua natureza

jurídica, de impor contratos de
exclusividade ou de restrição à
atividade profissional.

Esta exigência de exclusivi
dade é uma maneira de certas

cooperativas manterem sua do

minação artificial de mercado
impedindo, de certa forma, o in
gresso de outros agentes econô
micos na área de atuação.

Esse posicionamento do STJ se
torna útil e de grande valia para os
médicos que poderão argumentar

e defender seu direito de não estarem obrigados a

se vincular unicamente a certa cooperativa, em ra

zão da existência de cláusula de exclusividade.

"
por aí vai.

Isso acontece porque, além
do ambiente econômico, as em
presas estão inseridas em uma

complexa ordem social. Nela,
as organizações encontram li

mitações que as fazem atender
a um padrão esperado de con

duta. Dito· de outras formas,
nós (C0�O sociedade) espera
mos que as empresas atuem de
formas específicas e isso cria
um padrão de atuação.

Não significa que as organi
zações não inovem. No entanto,
a adaptação ao ambiente (ajuste
ao padrão) é considerada um fa
tor estratégico manipulado ins
trumentalmente com o objetivo ,

de obter suporte social para os

interesses das empresas. Dito de
outra maneira, a organização se

torna "adequada" para ter acesso
a diversos recursos no ambiente.

Existem inclusive algumas
pressões para a homogeneida
de e suas fontes são variadas.
Podem acontecer por meio da

profissionalização. Por exernplo,
,

organizações que enviam seus

funcionários para participar

ma de pressão exer

cida sobre as organizações para
torná-las parecidas uma com as

outras é a imitação. A emulação
de ações acontece por pressões
formais' ou informais exercidas
sobre as organizações por outras
das quais elas dependem. Tam
bém as organizações podem se

tornar parecidas em função de
leis é regulamentos.

Apesar das pressões para tor

narem-se parecidas, as respostas
das organizações ao ambiente po
dem ser diferentes. Nesse contexto,
destaca-se o papel do'empreende
dor que é capaz de visualizar novas

práticas sem deixar de considerar o
ambiente e os aspectos de legiti
midade que são tão importantes
para a empresa. Assim, a inovação
pode acontecer,mas dentro de um
espectro considerado "adequado"
pela sociedade. As organizações
têm liberdade para atuar, mas' é
uma liberdade vigiada.

A lei que dispõe
sobre os planos
de assistência
à saúde proíbe
às operadoras,

independentemente
de sua natureza

jurídica, de impor
, contratos de
exclusividade.

"

CristianoMahfudWatzko, estagiário cfo
Departamento de Planejamento EmpresaTlal

da CassuliAilvogadosAssociados

JaneMendes Ferreira, professora e
consultora de empresas,Marystela

AssisBaratter, doutoranda em
Administração eMayla Cristina Costa,
professora da Universidade Positivo
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Prefeitura teme
ficar sem verba,
Estado prometeuR$ 320mil para construção de ginásio
SCHROEDER

Mesmo após a assinatura'
de um convênio em maio
entre a Prefeitura de
Schroeder e o governo
estadual para a construção
de um ginásio de esportes
na escola Professor Santos
Tomaselli, os R$ 320 mil que
contemplam o projeto ainda
não foram repassados.

O
prefeito Felipe Voigt re

vela a preocupação em

relação aos prazos que
precisam ser respeita

dos. Pela legislação, se o dinhei
ro não for depositado até o dia 2

de julho, o valor pode ser libera
do somente após o período das

eleições. "Estou preocupado e

vou cobrar a liberação do recur
so", destacaVoigt.

Contudo, o secretário de De
senvolvimento Regional da SDR
(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), de Iaraguã do Sul, Lia
Tironi, afirma que os trabalhos
estão concentrados Qara liberar o
recurso, no máximo, até a próxi
ma quarta-feira (30). "Se isso não
acontecer,' não podemos passar
o dinheiro durante a campanha
eleitoral", enfatiza.

A cobrança pelo início das .

.

obras do ginásio esportivo tam

bém é da professora Dalila'Ron -

'

chi Konell. "Esperamos que tudo
fique pronto em dezembro, já
cortamos as árvores e vamos Iim-

.

. par o terreno para a construção",
conta. O novo prédio vai subs
tituir uma quadra de cimento e

sem cobertura que é utilizada

hoje pelos 265 estudantes duran
te as aulas de Educação Física.

Os alunos são obrigados a

driblar os dias de chuva e frio.
Nesses' casos, as atividades es

portivas acontecem no pátio
da unidade de ensino, onde os

alunos praticam tênis de mesa,
entre outros jogos. Ou ainda, se

estuda a parte teórica da maté
ria em sala de aula. "Essa obra é
mais do que uma reivindicação,
é uma necessidade",' finaliza o

prefeito.
• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Professora Dalila espera que ginásio substitua a quadra neste ano

PIERO RAGAZZI

,
Materiais devem se depositados nos pontos de recolhimento até dia 30

Coleta de lixo eletrônico
vai até·o dia 30 de junho

MASSARANDUBA
Restam apenas cinco dias

para o encerramento da campa
nha de coleta de lixo eletrônico
em Massaranduba. Para partici
par, é fácil. Basta os moradores

depositarem os materiais nos

pontos estabelecidos pelo gover
no municipal.

Segundo a responsável pela
campanha, Elísia Stein, uma em

presa de Joinville vai recolher os

materiais arrecadados, e depois de
finir o destino certo do lixo eletrôni
co sem causar prejuízos à natureza.

,

Essaatividade acontece emparceria
com a Prefeitura, prestadora de ser

viços e a comunidade.

Dentre os materiais que se en

quadram na categoria do denomi
nado e-lixo estão pilhas, celulares,
computadores, baterias, televi
sores, aparelhos de som, fax, dis
quetes, teclados, CDs, entre outros
equipamentos eletrônicos.

Até a próxima quarta-feira
(30), os seguintes locais de recolhi
mento permanecem ativos: Cen
tro (Escola Ministro Pedro Aleixo
e Cooperativa Iurítí), Braço Cam

pinas (Escola Professora Vidalina
'Xavier), Primeiro Braço do Norte

(Pré-escola Caminho Feliz), Alto
Luis Alves (Escola Alto Luis Alves)
e Massarandubinha (Escola Maria
Machado Kreutzfeld) .

REGIÃO
. Prêmio Prefeito Inovador

As inscrições para o Prêmio Prefeito Inovador - uma iniciati
va do Movimento Brasil Competitivo em parceria com a Intel e a

Microsoft Brasil - permanecem abertas até o dia 16 de julho. O

principal intuito é reconhecer os municípios donos de estratégias
e ferramentas tecnológicas para disponibilizar informações para a

sociedade, além de modernizar os sistemas de serviços públicos. .

A premiação contempla três categorias: municípios com até 25
mil habitantes; cidades entre 25 e 200 mil moradores e municípios
acima de 200 mil habitantes. Uma das Prefeituras será selecionada
como "Destaque Nacional" e receberá o prêmio de 100 computa
dores Classmates da Intel. Para saber mais e preencher o cadastro,
acesse www.prefeitoinovador.com.br .
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De olho em cada lance
Mais uma vez, a cidade vai "parar" na frente da tv para torcer pelo Brasil
JARAGUÁ DO SUL

Esta sexta-feira terá
"cara" de feriado em

Jaraguá do Sul. Empresas
e repartições públicas
adotarão horários
especiais de atendimento.

Tudo
para que os traba- .

lhadores não deixem de

acompanhar cada lan
ce do jogo entre Brasil e

Portugal, que tem início às llh.
A Prefeitura adotou horário dife
renciado e atenderá somente das
7h30 às IOh30. Serviços essen

ciais serão mantidos e algumas
repartições funcionam em es

quema de plantão (veja quadro).
No Shopping Breithaupt, os

jogos são transmitidos através de
três telões que foram instalados
na Praça de Alimentação, que
estará funcionando normalmen
te. Já as lojas e o hipermercado
fecham'suas portas 30 minutos
antes do jogo e retornam às ativi
dades após o término da partida.

Folga para uns, trabalho do
brado para outros. Os proprie
tários de bares e restaurantes

da cidade esperam casa cheia
na manhã desta sexta-feira e

também abrem em horários es

peciais para receber os clientes
durante o jogo. "Trabalhamos
com reservas e já estamos com

lotação máxima para o jogo des
ta sexta. Estou abrindo a casa em

todos os jogos do Brasil e está va
lendo a pena. O pessoal quer sair

FOTOS CÉSAR JUNKES

Leandro espera receber 90
clientes durante a transmissão
da partida desta sexta-feira

do ambiente de trabalho para
assistir aos jogos com os amigos,
descontrair e torcer", 'comenta o

proprietário de uma churrasca

ria, Leandro Carvalho de Farias.
Ele espera atender cerca de 90
clientes durante o jogo de hoje,
que em seu estabelecimento será
transmitido em uma tv de 42 po
legadas e em um telão.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

'�cho que o time precisa
melhorar. Nesta sexta- feira
será um jogo difícil porque
Portugal joga bem".

LUCAS KLUCONSKI,
22 ANOS, FRENTISTA

"Está bom.Acredito que o Brasil
tem chances de ser campeão.
E nós brasileiros, temos que
torcer e acreditar".

"O time estámeio fraco em relação
aos times deCopas anteriores.Mas
acredito que o jogo contraPortugal
serábem equilibrado".

"Está sendo uma Copa de
grandes surpresas.O Brasil
até agora foi bem.Mas acho
que ainda não corresponde às .

expectatívas dos torcedores".
JOSÉWADRY, 75 ANOS, APOSENTADO

MAICON DA COSTA, 32 ANOS,
GERENTE COMERCIAL

JONNI CARLOS GNEIPEL, 41 ANOS,
COMERCIANTE .

Estação é
palco do rock
GUARAMIRIM

No próximo sábado, dia
26, a Estação Ferroviária de
Guaramirim será palco da
segunda edição do Som na

Estação, que apresentará o

som de quatro bandas rock
da região. O evento, que
inicia a partir das 18h, con
tará com apresentações
das bandas South ofMind,
Acid Louise e SoulBlind de
Guaramirim, e Atacama de
Schroeder. Os estilos musi
cais passarn pelo rock n' roll,
blues até um som mais pe
sado como o heavymetal.

Os shows são gratuitos
e o local do evento também
será um ponto de coleta da

Campanha do Agasalho.
O Som na Estação é

uma promoção da Secre
taria de Desenvolvimento
Social e Habitação e tem

o objetivo de oferecer op
ções de lazer em lugares
públicos, além de divulgar
a cultura local.

I
ii

Contabilidade
Consultoria Empresarla.l

3371 ..4747

Exposição de
artes na Unerj
JARAGUÁ DO SUL

Estudantes e a comu

nidade em geral podem
conhecer o trabalho de

quatro artistas plásticos
catarinenses durante a

exposição "Olhares do

Litoral", que acontece

até o dia 28 de junho,
no espaço cultural da
Biblioteca Padre Elemar

Scheid, na Unerj. São 28

peças, entre esculturas,

pinturas e fotografias que
retratam percepções e

emoções de viagens pelo
Brasil e exterior.

Os trabalhos dos ar

tistas Emanuel Nunes,
Fernando Pauler, Jorge Li

cancabur e Lilian Martins

podem ser conferidos se

segunda a sexta-feira, das
8h às 22h e no sábado, das
8h às 12h.
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Doação deó
avança na regiao

Geral

Transplantes seguem lista
e exigem equipes especiais
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Todas as retiradas de órgãos

e tecidos feitas no Estado são

geridas pela Central ,de Capta
ção, Notificação e Distribuição
de Santa Catarina. É a chamada
SC Transplantes que monitora as

listas de espera. Conforme da
dos da entidade, em maio, eram
1.873 as pessoas. aguardando o

procedimento, ou seja, 24 a mais

que no mês anterior.
Por outro lado, em 2010, fo

ram comunicadas 128 possibili
dades de remoção em pacientes
com morte encefálica. Porém,
apenas 47 se transformaram em

efetivas doações. Entre as princi
pais causas de negação, a família
aparece em primeiro lugar. Ela
não autorizou o procedimento
em 40 casos. Os demais tiveram

. ,.",

Mas, captação ainda esbarra na falta de informação
JARAGUÁ DO SUL-

A morte não é um tema
corriqueiro nas conversas

familiares. Porém, uma
possibilidade que vem

depois dela deveria ser.

..... uando o assunto é a do

ação de órgãos essas

simples opiniões dadas
...... durante bate-papos infor-
mais podem salvar vidas. Pois,
para ampliar o número de cap
tações e, consequentemente, de
transplantes, só há esta saída:

_

Não existem documentos ou for-
. malidades capaz_es de garantir a
retirada de fígados, rins, córneas
ou qualquer outra parte do orga
nismo humano. Tudo depende
das manifestações de interesse
dadas antes da morte e da deci
são tomada por quem vive o luto
dessas perdas.

São ambas que, em Iaraguá
do Sul, possibilitaram a ocorrên
cia de 12 procedimentos desse

tipo nos últimos anos. A tarefa
coube às duas instituições cre

denciadas no município. A pri
meira coleta registrada na cida
de desde então foi feita em uma

criança de dois anos de idade
vítima das chuvas de 2008. O
menino faleceu no Hospital e

Maternidade Jaraguá. Depois,
outros 11 vieram, todos no São, <'<

José.
Segundo Daniela Vieira, en

fermeira responsável pela cap
tação da entidade, apenas em

2010, houve oito remoções de ór
gãos. No entanto, essa quantida
de seria maior caso duas famílias
não tivessem negado a sugestão.
"Não podemos pular nenhuma
etapa. O processo é difícil e mul

tidisciplinar", explica.
De acordo com Tatiana Frey

gang, do Hospital Jaraguá, a reti
rada somente ocorre após uma se

quência de exames que ratifiquem
a morte encefálica dos pacientes.
"É uma corrida contra o tempo",
comenta. Terminados os testes,
cabe à central estadual informar

quais as partes passíveis de trans

plantes e à família autorizar cada
uma delas individualmente.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

9

contraindicação clínica ou o.u

tros problemas não divulgados.
Ainda de acordo com a insti

tuição' os hospitais Governador
Celso Ramos, de Florianópolis,
e São José, de Joinville, figuram
como os que mais emitiram noti

ficações nesteano. Ocorreram 14
em cada um deles. Entretanto, os
dois juntos concluíram apenas
doze processos.

Entre todos os transplantes
ocorridos no Estado, quase a me

tade foi gerada por adultos entre

os 41 e 60 anos de idade. Já na faixa
etária dos 18 aos 40, ocorreram 17

doações, sendo que as outras vie
ram de idosos (5), crianças de seis
a 11 anos (1) e adolescentes (1). O
AVC (Acidente vascular cerebral) é
causa principal das mortes.

LISTA DE ESPERA DE se EM 2010
ÓRGÃO / TECIDO MARÇO ABRIL MAIO

• Coração. 4 4 4

1.311

155

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.0 .

1.199

153 152
.........................................................................................................

• Osso 68 69 67
........................................... , ..

• Medula óssea 33 . 40
....................................................................

17 18 19• Rim/Pâncreas
• Pâncreas
• Rim 272

.

1.302

268 277

TOTAL 1.746 1.849 1.873

* Dados Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos e Tecidos de Santa Catarina

o'

• Rins (retirados do doador até 30 minutos após a parada
.caroíaca e mantidos fora do corpo até 48 horas);

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

r •

Maioria dos doadores do Estado sofreu Ave ou traumatismo craniano
• Fígado (retirado do doador antes da parada cardíaca e

.

. ,

mantido fora do corpo por no máximo 24 horas);

• Pâncreas (retirado do doador antes da parada cardíaca e

mantido fora do corpo por no máximo 24 horas);POSSIBILIDADE

Tecidos: 179 doações
ViOA NOVA

.

se: 383 transplantes • Pele;

Além dos órgãos, a SC Trans
plantes também coordenada a

captação de tecidos no Estado.
Neste ano, por exemplo, foram
notificados 432' casos possíveis
e realizadas 179 doações. O nú
mero representa 41% do total. A

_

negativa familiar impediu 15%

dos procedimentos.

Entre janeiro e maio de

2010, o Estado foi palco de 383

transplantes. Apenas de córne
as ocorreram.209 procedimen
tos. Já de rins são 76 vindos de

pessoas falecidas e outros 17 de
doadores vivos. O único órgão
sem nenhuma aparição na lis

tagem da entidade é o coração.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Preservação e leitura.
andamdemãos dadas
Edição de junho do projeto livro livremovimenta a EscolaCristinaMarcatto

,

.

"Toda ideia é louca, até
'que se torna prática.
DepOis disso, ela é
considerada genial" .

frase é da escritoraCristina

Marques, que idealizou o

, projeto livro livre. Iãháal
_;"...... .1,S anos, ela faz um tour

mensal pelas escolas do Estado para
colocar em prática uma ideia que
nasceu do contato com as crianças:
a oportunidade de ajudar o meio
ambiente e ao mesmo tempo esti
mular o gosto pela leitura.

Nesta semana, foi avez daEscola
Cristina Marcatto fazer a troca de
lixo reciclável por obras de autores'
locais. É a terceira vez que a ínsti
tuição participa do projeto, que
é posto em prática em Jaraguá do
Sul desde 2009. Cada aluno, desde
os pequenos até o 9° ano, que trou
xesse para a escola pelo menos dois
quilos dematerial reciclável, recebe
ria mais dois livros para completar a
coleção de dez volumes

O projeto é uma parceria entre

, Patrocínio:

o Instituto Evoluir, de Blumenau, a
Secretaria Municipal de Educação
e a empresaWeg SIA, através da Lei
Rouanet. Todo o lixo arrecadado é
recolhido pela Edepel Embalagens.,
que faz a transformação do material
para que ele seja reaproveitado.

Na Cristina Marcatto, 2.300,

quilos de lixo foram arrecadados
só este mês. A diretora da escola,
Leonice Bressan, afirma que os

alunos se interessam mais a cada
, edição - e não há exemplo melhor
do que Carolina Giese Hentz, de 10

anos, estudante da 5a série.
Na edição anterior do projeto,

ela juntou com a ajuda da familia
500 quilos de lixo - foram três me-

'

ses 'para conseguir bater o recorde
da escola. Carolina, além de ajudar
o meio ambiente, conseguiu mais
dois volumes para sua pequena bi
blioteca particular. "Eu adoro livros,
de todos os tipos, e vou continuar

juntando", afirma a pequena leitora,
com os olhos brilhando.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Realização:
LEI Df.

INCE!-.'11VO
ACULTUnA \

,

IN�TJ'rll'l�)

EVoLOIRl,,!lNrSTl�ruo
DA CULTURA

DIVULGAÇÃO

Segundo a diretora da escola, a participação é maior a cada edição

Vacinação'
vai até as
10h30 de. hoje

\

Quem quiser aproveitar o
último dia de vacinação con

tra a poliomielite e a gripe
HINl precisa ir até um dos
15 postos de saúde da cidade
até as 10h30 de hoje. Assim
como os outros órgãos mu
nicipais, os funcionários da'
saúde terão folga para acom
panhar o jogo do Brasil na

Copa do Mundo - os únicos
serviços de saúde que esta
rão disponíveis durante todo
o dia são os de emergência.

Até a última contagem,
na tarde de quarta - feira,
97,54% das 9.518 crianças
que têm até cinco anos jáha
viam sido vacinadas contra a

paralisia infantíl.. Segundo
o gerente de Vigilância em

Saúde, Walter Clavera, oIn
dice deve chegar a 100% até'
o final damanhã.

A vacina contra a gripe
A também continua movi
mentando os jaraguaenses,
mesmo que menos expres
sivamente. Durante ésta se

mana, quando pessoas de

qualquer faixa etária pude-
__
-v
ram receber a imunização,
entre 2.500 e trêsmil pessoas
procuraram a vacina. "O nú
mero é expressivo, se consi
derarmos que havia oito mil
doses disponíveis", afirma'
Walter. Ainda não há previ
são de que os prazos sejam
prorrogados novamente.

MUSICALlZAÇÃO E SEXUALIDADE SERÃO TEMAS DE PALESTRAS

Professores da rede municipal serão capacitados
JARAGUÁ DO SUL

Hoje, quase 300 professores da
redemunicipal de ensino terão que
dividir as atenções entre o jogo do
Brasil e o terceiro curso de capacita
ção do ano que está sendo promo
vido pela Secretaria Municipal de
Educação. O encontro, que aconte
ce naUnerj, foi remarcado para cair
exatamente na data do jogo - a in

tenção era evitar que os alunos per
dessem dois dias de aula, já que te
riam que ser dispensados também
durante a capacitação.

O curso será ministrado em

dois períodos: das 7h30 às 10h30 e

das 14h às 17h, e inclui profissio
nais das pré-escolas até o 9° ano.

Os professores das pré-escolas
um e dois serão orientados sobre
como lidar com os questiona-

mentos sexuais das crianças e a

importância do processo de mu

sicalização. Segundo a orientado
ra pedagógica para as turmas· de

pré-escola, Patrícia Beltramini, as
suntos como o desenvolvimento

propiciado pela música serão tra
balhados com as crianças durante
as aulas, já que a rede municipal
não' tem um programa específico
para este fim.

Sobre sexualidade, a psicóloga
Leníria de Cássia Menel faz um res

gate histórico e orienta os educado
res sobre a postura adequada em

sala de aula, com diretrizes práticas
para ajudá-los a tratar asmanifesta
ções das crianças com naturalidade.

A capacitação acontece bimes
tralmente desde 2009, através de

,

uma parceria entre a secretaria e .

as escolas municipais de Iaraguá
do Sul. As reuniões são intercala
das: em um mês, a reunião acon

tece na própria escola, e no outro
todos eles são reunidos em pales
tras e oficinas com os articulado
res da própria secretaria.

Esta é a terceira edição do curso
em 2010. O primeiro focou as

orientações pedagógicas e o

segundo foi sobre a avaliação na

educação infantil
"

. ..
. ,
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Recall de carne
A JBS suspendeu as exportações de sua

unidade situada em Lins (São Paulo) para os

EUA depois de terem sido encontrados vestí

gios de vermífugo acima dos níveis permitidos
pelas autoridades americanas. A empresa está

organizando a retirada da carne do mercado
americano e sua substituição por carne de ou
tra procedência.

. Russia embarga
. frigoríficos

o governo russo acaba de embargar as
importações de oito frigoríficos brasileiros.
A JBS Friboi e a Marfrig, com três unidades
de cada uma embargadas', foram as empre
sas mais afetadas. Também integra a lista
um frigorífico de Rio do Sul. A suspensão
temporária é resultado da visita de missão

russa a 29 frigoríficos. Considerando que
existem outras unidades habilitadas, esta

decisão não deverá afetar a exportação de
carne brasileira para a Rússia, mas é um

alerta quanto à forma de agir do setor que,
na medida em que. aumenta sua participa
ção no mercado mundial, deveria adotar
medidas para garantir a qualidade do que
produz e também agir de forma mais dura
em relação aos seus fornecedores. Restam,
pois, dúvidas em relação ao que estamos

consumindo no mercado interno.

Mercado Regional

Lourival Karsten

.

André na diretoria
daADVB/SC

Mídias soc'iais

Posto Behling
Seguem aceleradas as obrasde reforma deste

posto localizado no final da rua 25 de Julho que
deverá reabrir com a bandeira da rede Mime.

Uma pesquisa conduzida
,pela empresa Deloi�te pro-

I cur� desce r'
ii I:p"Fe.s,ai'f, 'b "

I: '

as mídias sócíâís, Embora

amplamente utilizadas pela
população, as mídias sociais
ainda são um grande desa
fio para as empresas que em
suas.tentativas de utilizá-las, '

i I I div�f&as ,veze§,,'são s1;.tl1?�e
.endídas pór reações hostis.
A grande questão é, como
tornar-se relevante para o

seu público alvo.

O jovem diretor da Dalila Têxtil - André Luiz

Klein - está se firmando cada vez mais como um
, empresário comprometido com as causas da co

munidade. Além de compor a diretoria do Corpo
de Bombeiros Voluntários e do Santa Catarina
Moda Contemporânea, assume o cargo de vice

presidente regional Iaraguá do Sul da Associação
dos Dirigentes de Vendas e.Marketing do Brasil

(ADVB!SC). NaADVB sua responsabilidade será.o
'fomento do mercado local e promover a descen

tralização das ações da entidade.

Economia 11

Segurança
alimentar

Nos próximos dias 29 e 30
acontece em Iaraguá do Sul a 22

Conferência de Segurança Ali
mentar e Nutricional da Região
da Arnvali. O evento pretende
discutir este importante tema

que está na base de uma socie
dade mais justa e produtiva. As
inscrições poderão ser feitas pelo
site www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Participação
ou lucro?

O ótimo momento que vive o

mercado brasileiro de aviação está
levando as empresas TAM e Gol a
trocarem a guerra de preços por
outras ações que resultem na fi

delização dos clientes com preser
vação da margem de lucro. Por

isto, prazos maiores e serviços de
bordo melhores voltaram a apare
cer. Emmaio o setor aéreo teve um
crescimento de 20,2% em relação
ao mesmo mês do ano anterior.

US$ 75 bilhões
Este é o volume de investimen

tos previsto pela Petrobrás na cons
trução de 25 novos navíos-platafor
ma para produção e estocagem de

petróleo em alto-mar. Estas unida
des deverão entrar em serviço até
2020 em razão dos planos de extra
ção de óleo empoços naplataforma
marinha. A estimativa é de que até
lá a Petrobrás tenha passado dos
2 milhões de barris!dia para 3,8
bilhões de barris!dia. Nesta con

ta já está compensada a perda de

capacidade de poços mais antigos,
estimadaem 2 bilhões debarris!dia.

IN DIGADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAH.

OCDE otimista
o Organismo Internacional - Organi

zação para' Cooperação e o Desenvolvi
mento Econômico (OCDE) - revisou suas

previsões de crescimento para o Brasil

para 6,5% em 2010 e 5% em 2011. Tam-

bém avalia que a inflação medida pelo
índice de preços ao consumidor, que fi
cou em 4,3% em 2009, deve acelerar para
6,Z% em2010,e 5% em2011.

}.

,

I BOVESPA

POUPANÇA

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7870

24.JUNHO.2D10

1,7890
,

DÓLAR TURISMO (EM R$)
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12 Tempo
PREVISÃO DO TEMPO

S l PERMANECE
T E V �

Sol em todas as regiões,
com o aumento de
nuvens à tarde. Chuva
no Planalto Sul e litoral
Sul. Temperaturas em

elevação.

Jaraguá do Sol
e Região
HOJE
MíN: 19°C
MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 200C (-'4df,':"�",�."
MÁX:. 240C "cLr)
DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

FI Al A

Temperaturas
sobem no Estado
o sábado começa com nevo-

"

eiros no Estado e chuva na região
sul. Durante o dia, o sol aparece
entre nuvens em todas as regi
ões e as temperaturas sobem.
No domingo, o aumento de nu

vens causa pancadas de chuva
do Oeste ao Litoral Sul a tarde e

a noite, devido a uma frente fria.

Ensolarado PiIl'llla!mente Nublado Instáve! Chuvoso
Nublado
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I

Tempo limpo e

com sol para o jogo
Durante o jogo da Seleção Brasileira

na Copa do Mundo, o tempo fica limpo
e seco na cidade de Durban Louis Botha, "

na África do Sul. O sol aparece forte du
rante todo o dia, com a presença de pou
cas nuvens. Temperatura oscilando entre

a máxima de 23°C e a mínima de 16°C.

QUANTO MAIS PRÓXIMO FOR O DIÁLOGO COM O SEU FILHO. MAIS LONGE ELE FICA DAS DROGAS.
Em Santa Catarina, são diversos os projetos de prevenção às drogas desenvolvidos na rede estadual de ensino, entre eles,
o Viva sem Drogas e o Educação e Prevenção nas Escolas. Todos têm como objetivo principal priorizar a vida. Acesse

www.sed.sc.gov.br e saiba como a escola está trabalhando na prevenção ao uso de drogas. Faça a sua parte e converse com seu filho.
Essa aproximação também depende de você.

SecretariadI Estado
da Educação. �';Of'rfrh[j �JrJ, ó�!"-':lJdn

SANTACATARINA
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Imperdível
Vocês

sabiam que no pró-
, ximo mês (dia 15) temos o

Dia Nacional do Homem?
Vai pensando numa sur

presinha, pois não é porque a data
não é famosa como o Dia das Mu
lheres que a gente vai esquecer de
homenageá-los, certo? Quem sabe
em algumas décadas (ou séculos)
a data não se torne também tão

importante quanto o noss? dia?
Tô brincandoooo. Pra termmar, a
Revista Blush! vem aí com a edição
cheinha de coisas sobre eles e para
eles. O que interessapara cadauma
de nós, mulheres, sem dúvida ne

nhuma. Fique atenta!

'II Fãíãndd Risso tem gente
por aí dizendo que o melhor

dessaCopa palia n6� brasil�itos,
não e o jogo da nossa Seleção,
mas sim o que vem depois,
em especialnas c�l€tivas,
onde o mundo inteiro
está ligado ..,'

i
' '

• Amanhã é o Dia do
Professor de Educação Física,
profissionais que auxiliam
no nosso desenvolvimento
saudável, desde a escola até a
academia. Normalmente, são
profissionais esguios! magros,
commúsculos definidos,
agilidade, etc. Inveja ...

�,
..

,

• Adoro essa frase: lias amantes
não chegaram prontos e

acabados. Esculpiram-se, cada
um tomou uma peça bruta e a

moldou a seu gosto, desbastou
imperfeições, poliu traços,
gestos e humores."
(Paul Éluard)

• Se o amor então se cansou,
durma que a lua eu vigio. Se o
céu te parece ruir em pedaços
de vidro. Dançaremos em volta
do fogo, subiremos com amaré
e amanheceremos de novo
(Uns e Outros, Canção em
Volta do Fogo).
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Universo TPM

Elijane Jung

Outra do tilhão
Acho que tenho um filho hipoco�dr�aco.

Essa semana ele me contou que um amiguinho
dele fez a cirurgia de apêndice. Vocês acredi
tam que ele me fez procurar na internet a �ti
lidade do apêndice, as causas de uma possível
inflamação e os procedimentos indicad�s para
uma apendicite?Ao ler, num dos tantos sítes em

que entramos, que o ser h�mano vi�a muito
bem sem o apêndice, ele VIrou pra num, b�m
sério e disse: "mãe, vamos tirar logo essa COIsa

de m'im. Não quero morrer de apendicite". Sem
contar no-drama que é a cada espinha inflama
da. Contando que ele está na adolescê?ci�, com
muuuitas espinhas, imaginem a frequência com
que tenho que dizer que "não, espinha inflama
da não mata, meu filho!"... Céus!

DIVÃ COM
VIVIANE lESS ANN

EU SOU: uma

pessoa com desejos
e sonhos. NA MI

NHA BOLSA NÃO
FALTA: celular, gloss
e hidratante para as

mãos. QUERIAQUE
O MUNDO: fosse

melhor, sem injusti
ças e preconceitos.
DESEJO QUASE
SECRETO: quase?
Não posso revelaE é

muito secreto! NAO
VIVO SEM: minha
família. APLAUSOS PARA: as pessoas que b�s
cam a alegria nas pequenas coi�as �ue a VIda
lhes proporciona. VAIAS PARA: a mveja. DE�NE
CESSÁRIO É: a ganância. UM FILME: SeteVIdas,
comWill Smith. UM ENDEREÇO VIRTUAL: para

quem curte esmaltes o blog www.9ml.com.br.

UM LUGAR PARA COMER: minha casa. O QUE
BEBER: caipirinha de vinho. O QUE FALTA NOS

HOMENS: paciência. O QUE SOBRA NAS M�
LHERES: coragem. SONHQ DE CONSUMO:.VIa
jar, conhecer outros paíse�. ,UMA ,�IVA: �a
mãe. NA TPM EU: nem seio que e ISSO! A-FOR

MULADOAMOR É: sinceridade e confiança.

BISCOITO
DA SORTE

Grite a verdade
e cale a mentira.

CRTl+C CRTl+V
LORD CAFA
RESPONDE

P: Lord toda mulher gosta de es

tar na moda e como a gente sabe
a moda não tem nada de normal.
Às vezes a moda é um salto esqui
sito, umas calças diferentes, como
a saruel, umas blusas com cortes

estranhos. O que os homens pen
sam disso?

R: Me perdoe, mas essa respos
ta vai virar um desabafo. Homens

gostam de mulher bem vestida. Não

de mulher fantasiada. Antes de ves

tir calças sacudas, meias coloridas

por baixo de um short curtinho em

conjunto com uma blusa laranja,
pensem nos caras, no que eles vão
ver! Eles não se ligam em moda!

Eles só querem uma mulher bem

arrumada! Não sei quem disse que
em moda mais é menos, mas eu

concordo. Estejam cheirosas, com

roupas limpas, passadas e uma ma

quiagem suave. É só o que precisa
. pra fisgar um cara. Vai por mim!

MO
c;oS1'05A!!

(do site nadave.net)

Em peças que valorizem o seu corpo.
Tenha a consciência de que o que ficou
bom na sua amiga, pode não ficar em você.
Tenha autocrítica e, apesar da opinião das
vendedoras (normalmente positivas), leve
às compras aquela sua amigamais sincera.
Se joga na compra certa,meu bem!

Fashion'

Yang a qualidade que valoriza seu corpo!
Rua Bernardo Dornbusch, 432 - Jaraguá do sul/se

.

Fone: 3275-3290 / 3371-0058 I E-mail: yangfashion@uol.com.br
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CRÔNICA

Jesus Cristo na índia?

Algo
natural eptre os indianos é

achar que a India é o centro do
mundo. Todos afirmam com a na

turalidade como quem aponta
quem é seu pai, que Varanasi, a cidade sa

grada para os hindus, é a cidade mais an-
- tiga do mundo. E que o rio

Ganges, onde todo hindu

quer ter suas cinzas arre

messadas após a cremação,
acreditando assim que te-

'

rão uma vida melhor após
a reencarnação, é o maior
rio do mundo. Através do

que a história conta, Damasco na Síria é o

mais antigo agrupamento em forma de ci
dade que se tem notícia. E quanto ao rio eles
se esquecem do Mekong, na própria Ásia,
do Nilo e do maior de todos, o Amazonas.
Para mim o mais interessante é a necessida
de deles em querer falar a respeito de Jesus
Cristo. Igual a pessoas inseguras, falam se

justificando. O que todos falam, nem mais
nem menos: Jesus Cristo teve sua doutrina

'na Índia e foi discípulo de Alibaba.
Alibaba é um mito na Índia. Todos que fa

lam de religião, comentam desse guru hindu

que vive nas montanhas e tem quase 2500
anos de idade. E todos afirmam que ele está
vivo e ativo nas suas mensagens, porém nin

guém o viu. Na Índia tudo é

capaz - até um imortal!
Muitas teorias apontam

e muitas mentiras parecem
ser contadas, mas muitos
autores e pesquisadores di
zem que Jesus Cristo teve

seus tempos na Índia - en
tre seus vinte anos de idade até, o período
de começar a pregar sua palavra. Já esses

dizem que seus pensamentos foram inspi
rados no budismo. Em 1890, a ideia tomou

publicidade quando um pesquisador russo
"descobriu" documentos .escrítos por Jesus
num monastério budista no norte da Índia,
no' Himalaia. Outros estudiosos hindus di- -,

zem que Jesus, após a crucificação, foi cre
mado na Caxemira.

LANÇAMENTOS

AMelé
preguiçosa
e ama ficar

no aconchego
de sua
casinha.
O c1ic é da

leitora Jéssica
Pereira.

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, i5h45, i7h40, i9h35,

. 2ih30 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, i9h, 2ih30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Sex and the City 2 (Leg)
(15h30, i8h20, 2ih - sex, sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, i9h, 2ih30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Simplesmente Complicado (Leg) (14h20, i6h40,
i9h, 2ih20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (13h50, i5h45, 17h40, isnss,
2ih30 - qua, qui)

JOINVILLE
• Cirie Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(19h, 2ih20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Pânico na Neve (Leg) (15h, 17h -sex, sab, dom, seg ter)
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, i9h, 2ih30 - qua, qui)
-. Cine Cidade 2
• Os Homens que Não Amavam as Mulheres

(15h, i8h, 2ih - todos os dias)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (19h, 2ih20 - qua, qui)
• Pânico na Neve (Leg) (14hi0 - qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, i9h, 21h30 - sex)
(14h, 16h30, 19h, 2ih30 - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (00h01, i3h40, i6h20, i9h, 2ih40 -

qual (13h40, 16h20, i9h, 21h40 - qui)
• Cine Mueller 2
• Quincas Berro D'água (Nac) (17h, i9h30, 22h - sex)
(14h30, i7h, i9h30, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14h20, i6h45, .19h20, 22h - qua, qui)
• Cine Mueller 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac)
(19h15, 2ih45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(16h45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Esquadrão Classe A (Leg)
(14h15 - sab, dom, seg, ter)
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, i6h, 18h45, 21h20 - qua, qui)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, 18h30, 21h - sex)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (00h15, i3h50, i6h30, i9hi0, 2ih50-
qual (13h50, i6h30, 19h1Q, 21h50 - qui)
• Cine Garten 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (16h40, 19h20, 21h50 - sex)
(14hi0, :l,6h40, i9h20, 2ih50 - sab, dom, seg, ter)
(14h20, i9h30 - qua, qui)

• Plano B (Leg) (17h, 22h - qua, qui)
• Cine Garten 3
• Plano B (teg) (16h50, 19hi0, 2ih20 - sex)
(14h20, i6h50, 19h10, 2ih20 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, i6h20, 18h40, 2ihi0 - qua, qui)
• Cine Garten 4
• O Golpista do Ano (Leg) (18h50 - sex)
(13h45, i8h50 - sab, dom, seg, ter)

· ° Escritor Fantasma (Leg] (16h20, 21h40 - sex, sab,
dom, seg, ter) Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h40, 19h,
21h40 - qua, qui)
• Cine Garten 5
• Olhos Azuis (Nac)(17hi0, 19h40, 22h - sex)
(14h30, i7hi0, 19h40, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14hi0, i9h20 - qua, qui)

· ° Escritor Fantasma (Leg) (16h50, 21h45 - qua, qui)
• Cine Garten 6
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2ih30 - sex)
(14h, i6h30, i9h, 21h30 - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Dub) (00h01, i3h30, i6h10, 18h50, 2ih30
- qual (13h30, 16hi0, i8h50, 2ih30 - qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, i8h30, 2ih - sex)
(13h30, i6h, i8h30, 2ih - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Dub) (OOhOi, i3h30, isnio, 18h50, 21h30
- qual (13h30, 16hi0, i8h50, 2ih30 - qui)
• Cine Neumarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2ih30 - sex)
(14h, 16h30, 19h, 2ih30 - sab, dom, seg, ter)

,

• Eclipse (Leg) (00h15, i3h50, i6h30, i9h10, 21h50
- qual (13h50, i6h30, i9hl0, 2ih50 - qui)
• Cine Neumarkt 3
• Quincas Berro D'água (Nac) (16hi0, i8h50, 21h10-
sex) (13h50, 16h10, i8h50, 21h10 - sab, dom, seg,
ter) (14h30, i7h, i9h30, 22h - qua, qui)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (16h20, 19hi0, 2ih20 - sex)
(14hi0, i6h20, i9h10, 2ih20 - sab, dom, seg, ter)

• Cartas para Julieta (Leg) (16h50, 21h20 - qua, qui)
• Cine Neumarkt 5
• Cartas para Julieta (Leg) (17h10, i9h20, 2ih40 - sex)
(14h30, i7hi0, 19h20, 2ih40 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, i6h20, 18h40, 2ihi0 - qua, qui) .

• Cine Neumarkt 6
,

• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, i9h30, 22h - sex)
(14h20, i7h, i9h30, 22h - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (14h, i6h40,
19h, 2ih40 o qua, qui)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Sofia e Beatriz tentam ofender vítórta/víviane,

mas Ricardo a defende. Ricardo fica perturbado ao ler a

mensagem que a Prefeitura de Toledo lhe enviou. Judite

fala com Yasmin que parou de tomar as pílulas para ten
tar engravidar e manter seu casamento. Mateus resolve

entregar as compras-na casa de Dalva e ela fica nervosa
,

com a presença dele. Vanessa muda seu visual e Mauro
fica encantado. Daniel deixa Antônia e Madame Gilda

radiantes ao aparecer para uma e se comunicar com

a outra. Jane ouve Ricardo ratar que vitória/Vlvlane vai

ficar no quarto de Daniel e fica incomodada.

TEMPOS MODERNOS
Niemann autoriza Maureen a tirar Portinho do ca

minho de Deodora. Leal presenteia Zeca e Nara com um

apartamento no Titã. Goretti vê o retrato que Bodanski

pegou das mãos de Zapata e não reconhece o marido na

foto. Hélia não consegue conversar com Leal. Jannis apro
veita para ir embora enquanto Ramón e Ditta discutem.

Maureen atrai Portinho para um frigorífico. Leal decide

sair com lolanda e as Marias para tomar sorvete. Portinho

chega ao frigorífico pensando que vai encontrar Regeane.
Tamara acredita que Lavínnia esteja grávida. Portinho fica
preso no frigorífico.

Mauro para concluir o seu plano. Jéssica diz a Olavo que
quer trabalhar �a empresa. Berilo é flagrado pela 'espo
sa falando com Agostina, mas consegue disfarçar. Stela
vai à casa de Candê, mas vai embora ao ver Agnello,
Gerson brinca com as filhas de um amigo. Diana co

menta com o marido sobre terem filhos no futuro e ele

fica furioso. Fred vai falar com Clara e ela o expulsa de

seu quarto. Clara compra uma passagem para a Itália.
Fátima assina seu depoimento contra Durvalina. Brígida
vê Clô olhando as casas pelo bairro e chama a polícia.
Mauro sugere que Bete ligue para Totó e se informe so

bre Fred. A pollcia cerca Clô, que fica sem entender o

que está acontecendo.

.RIBEIRÃO DO TEMPO
Ajuricaba fica possesso ao ler mais uma manchete

do Folha da Corredeira cobrando respostas sobre o as

sassinato de Dirce. Lincon conta a Ellen que quer a des

tituição de Ajuricaba. Ellen sugere que Lincon lance uma

campanha de abaixo-assinado da população pedindo para
colocarem o delegado para fora. Ajuricaba explica a Marta

que na época da ditadura prendeu Lincon, mas garante
que não o torturou. Nicolau ouve Érico falando ao telefone
com Heleninha. Érico e Heleninha marcam de se encon

trar. Zuleide diz a Karina que, enquanto ela não se vingar,
vai continuar agoniada.

PASSIONE
Danilo vai deixar Clara em casa e ela fica encan- (O resumo dos capítulos é de responsabilidade

tada. Saulo fala com Fred que vai alterar o projeto de das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não ignore a possibilidade de mu-

danças. Redobre os cuidados com a

saúde. No amor, o clima é de envolvimento.

Tudo caminhará bem se você sentir que o

mundo está respondendo ao que considera

importante.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Contratempos podem ser inevitá

veis. Mostrar o que sente não será fá

cil, mas tenha confiança e busque o que quer.
I . ,

Se você souber usar o seu magnetismo, tera

boas relações com a maioria das pessoas.

OGÊMEOS(21/5 a 20/06)
O astral revela um possível de

sentendimento com um amigo. Não
deixe a farnília interferir na sua vida amo-

.

rosa. Terá sucesso em uma reconciliação.
Dedique algumas horas do dia aos seus

próprios interesses.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Poderá tomar decisões pautadas

em suas emoções e pressentimen
tos. A dois, mas você fará tudo para agradar!
Este momento é propício para se comunicar

de maneira mais ágil, clara e fluida no seu

ambiente.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
No amor, não é bom levar tudo a fer-

ro e a fogo. Só terá a ganhar ao fazer
uso de algumas delicadezas. Evite fazer tudo
sozinho. Mesmo com muito ânimo, não dá

para tentar administrar todas as coisas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I' Estará mais receptivo e terá ha

bilidade para captar o desejo dos

outros. O astral anuncia um período vibrante
para quem está só. Se estiver a fim de con

quistar o amor de alguém, este é o melhor

momento.

LIBRA
/'-0="""='_"'"

(23/9 a 22/10)
"

.•••,<".'" Não deixe que o comodismo pre

judique a sua evolução. No amor,

não tente reprimir seus sentimentos.

Utilize seus talentos e recursos pessoais
para chegar mais perto da prosperidade e

do bem-estar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Saberá assimilar novas. informa-

ções com facilidade. Cuidado com

sua rebeldia. A noite deixa a desejar no amor.
Se você pretende aprofundar uma relação,
use sua intuição .e sinta o clima antes de se

expressar.

e SAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
Não se arrisque em nenhuma situ

ação ou terá prejuízo. Tente expressar o
que sente e fique junto de quem você ama. É
importante saber que certas escolhas são fruto
de pura intuição. Respeite-as de verdade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Respeite as diferenças de opinião e

não leve tudo a ferro e a fogo. É um

bom momento para surpreender a pessoa
amada. HOje é um ótimo dia para você mos-

.

trar até onde sabe estabelecer prioridades
em família.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você aprenderá que às vezes é me

lhor não expressar seu ponto de vista. Não

faltará inspiração para se dedicar à pessoa
amada. Seu organismo está mostrando que
é preciso retornar a um estado de aconchego.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Esbanjará bom humor, autocon-

fiança e capacidade de concentração.
É melhor não se expor e fazer mistério sobre
a sua vida afetiva. Ideias sobre morar melhor
e antigos sonhos irão retornar sobre seu lar.
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SusanaWerner não
quer falar de futebol
A atriz Susana Werner declarou que não quer

comentar assuntos ligados ao futebol. Casada com
o goleiro da Seleção Brasileira, Julio Cesar, a atriz.
disse que fala sobre qualquer coisa, menos do tra

balho de Julio. "Não me peçam para falar de futebol.
Prefiro ficar na minha para não dizer alguma coisa

que prejudique o trabalho do meu marido", afirrnou.

Glória Pires em
duas novelas

A atriz Glória Pires deve permanecer até o último

capítulo na próxima novela das oito da Globo, "Insen
sato Coração". Os autores Gilberto Braga e Ricardo

Unhares, e o diretor Dennis Carvalho disseram que o

papel da atriz é fundamental na trama, por isso. não
será dispensado. Há duas semanas, o autor Aguinaldo
Silva disse em seu Twitter que Glória morreria dois me

ses antes na novela de Braga para poder protagonizar
a seguinte, "Marido de Aluguei".

DIVIRTA-SE

Cão Perigoso
o sujeito entra numa .Ioja e dá de cara com um

cartaz: "Cuidado com o Cão". O homem faz as suas

compras, atento para alguma surpresa. Na saída,
depara-se com um cão que cabia na palma da mão,
então pergunta para a caixa:

- É com este cachorro que eu tenho que tomar

cuidado?
,

- Exatamente - responde o caixa.
- Ele não me parece nem um pouco perigoso!
- E realmente não é!
- Então, por que você colocou o cartaz?
- Porque antes todo mundo pisava nele!

, c , � - r r r-

'I ,� " I.

Marcelo Faria
deve se casar

em julho
Marcelo Faria deve se casar

em breve. De acordo com o jor
nal "Diário de São Paulo", o ator
irá trocar- afianças com a atriz

Carnila Lucciola no dia 16 de ju
lho. A decisão pode ajudar nos

planos do ator de ser pai, já que
recentemente ele declarou que
adoraria viver essa experiência.
"Estou doido para ser pai na vida
real, mas por enquanto não te

nho nada planejado", disse.

Isis Valverde diz
que pensa em casar

Isis Valverde parece estar vivendo uma fase de muito amor ao lado no namo

rado, Luís Felipe. "Estamos juntos há sete meses. Homem mais velho é diferente,
né? Ele conhece meus pais desde o início", declarou a atriz. Além disso, Isis disse

que não descarta a ideia de casamento. "É claro que penso em me casar! Afinal,
sou mineira, né?", brincou em entrevista ao jornal "Agora".

Caio Junqueira
não fica histérico

na Copa
O ator Caio Junqueira declarou que se pu

desse, não sairia de frente da TV durante os

jogos da Copa. "Gosto muito de futebol. Só
não vejo mais os jogos do Mundial por causa

do momento que estou vivendo, de dedicação
à novela", contou o ator. Caio disse ainda que
não costuma ficar histérico ou enfeitar a casa

para os jogos, mas gosta de confraternizar
com toda a família.

SUDOKU

25/6
Alcimira Pasquali
(\I,lrea Miyhªelsen
Fernanda Sjôber-g
Iria Gandofi

Jaqueline Jezuíno
José R. Andre

/m

Kelly D. M. Ferreira
Lori K. Eggert
Nicolli Chuika

Nilton Andr:eghetoni,
Paula L Mathias

Rafael Krutsch

Rafael Patricia

, Renildo Konell
. Sonia M Borchardt

Valter R. Krutzsch

WilsonJ. M. filho

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. 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 3:x3.
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Parabéns ao casal Eduardo
José e Franciele Ester. Eles
comemoram dois anosde
noivado no dia 13 de julho

16 Variedades

, '

Arraiá da GumzÇiontabilidade

Completaram 68 anos de
casamento 'Bodas de Chumbo'

Angelo de foffol e Cecília
Pedrini de Ioffol. A família
deseja muitas felicidades

A bela Luciane Lewerenz Kunz que dia 16 colheu mais uma
rosa em seu jardim. Amigos e familiares desejam felicidades

Dia 11/6 trocaram alianças, o casal de apaixonados Luana Lewerenz e
Jorge Miguel Bortolini. Amigos e familia res desejam felicidades

, .. Familiaies da'pr�fessQra
·

Marilia Soares Marquardt
parabenizam-na pelo

seu aniversário, no dia 30
de maio, desejando-lhe
muita saúde e sucesso!
Na foto, com omarido

EgonMarquardt

Completam Bodas de Crizo o casal Bruno Lewerenz
e OIanda Piei tewerenz. Suas filhas e genros, Lu(jan�, Jair,

Luana e Jorge, desejam muitas felicidades

Na foto a simpática lhaís Stein.
Elamanda um super beijo para

se� amor Fernando Rech.
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É hoje!
Ehoje

corno será? Segura
mente o maior confronto
da Seleção do Brasil no
Mundial da África do Sul

é a partida contra Portugal. Os

portugas golearam a Coréia do
Norte por 7 a O - o maior choco
late entre seleções até agora! Mas
como diz aquela velha máxima:
"Sete é conta de mentiroso". To
marameu filho!

Dica de
sexta-feira

Curtir a choperia Scondidinho.
Hoje a casa super lota.

NAS RODAS
• Pra agendar! O tradicional Baile
de Férias com a escolha daRainha
dos Estudantes já foi agendado.
Será dia IOde julho, no Baependi.
A. animação ficará por conta da
banda Fashion de Curitiba.

• O jovem design Guilherme
Reis, filho do amigão e dentista
Francisco "Chico" Reis e sua

Vera, já está com o passaporte
carimbado. Breve o espuletado
Gui vai encarar uma temporada
naAlemanha.

• O diretor comercial do grupo
Lunender, o boa gente Robson
Amorim, está de brinquedinho
novo. Ele foi visto desfilando nas

ruas da urbe sorriso a bordo de
uma reluzente Harley-Davidson, a
lendáriamarca norte-americana.

• Quem esqueceu ainda está
em tempo de cumprimentá-las:
Luana eMichele, da Contato Call
Center foram as aniversariantes
mais festejadas da cidade ontem.

Pão brasil
Nice e Carlinhos Bas

tos capricharam na vitrine
de bolos da Pão Brasil. Os
bolos, tortas e pavês enfei
tados com a bandeira do
Brasil ou simplesmente nas

cores .verde-amarelo, vira
ram o ímã nos dias de jogos
e não dá para perder.
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Fofocódromo
Quem lê jornal e assiste TV

está cansado de saber que exis
te a mulher melancia, mulher

morango, mulher pêra. É uma

sala mista de frutas de beldades
desfilando Brasil afora. Agora é
o seguinte: Quem será eleita a

"Mulher Iabulani?" Alguém se

habilita a dar um palpite?

Bem amado
Ontem no portal Uol, foram

reveladas as primeiras imagens
do filme O Bem Amado. Quer
ver? Acesse www.obemamado.
com.br. Tem uma entrevista com
o ator José Wilker, que viverá
Zéca Diabo, imortalizado por
Lima Duarte. A estreia nacional
está marcada para o dia 23 -de

agosto. Vai perder?

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Típico da
Malwee. Além de curtir as bele
zas naturais do Parque Malwee,
vai saborear a melhor comida
alemã do estado.

Queü & vinho
Nesta sexta-feira, a partir das 21

horas, na recreativa dasDuas Rodas,
tem a 2a Noite do Queijo &Vmho. A
promoção é da Casa daAmizade.

Bigfesta
Com uma big festa cheia de

muitas surpresas, Rubens Pra
tes brinda a sua torta de nú
mero 50,. neste sábado no seu

belo apê em Balneário Cambo
riú, ilhado pelos amigos mais

chegados. Aliás, é ele que anda
convidando pessoalmente a

turma para alegrar a festa. Ah,
esses penetras!

• Depois do Nelson Hardt, o
Timbó, embreve daCapital
Imóveis, que comanda os comes
e bebesno bar do Sérgio neste
sábado, omega empresárioArno
Bebber, daBebber Calçados,
mandou avisar: ''Apróxima épor
minha conta".

• O jovem empresário Juliano
Vengrzen do Restaurante
Madalena, vai estampar a
capa da revista do siteMoa

Gonçalves, edição de julho.

• Tem pessoas que não precisa
. fazer força:para que a gente
goste. Beta Fiscal,Alberto
Correia, Tato Branco,Valdirzinho,
Sérgio Ulrích, SidoMuller e Fred

'

Fabris são alguns nomes que a
'

,

gente pode considerar pessoas
verdadeiras. Continuem assim,
amigos!

Social 17

A loira Van, com sua inseparável
bandeira brasileira, é uma das
atrações hoje durante o jogo do
Brasil na Licoreria

"
Sonhar é uma maneira

esperançosa de viver. Mas
sonhar com a pessoa que você
gostaria de ser é desperdiçar a
pessoa que você realmente é.
Todos somos únicos e especiais.
Acredite, você é o Máximo!

AUTOR DESCONHECIDO

,

Expo2010
Uma das atrações da EXPO

2010, que acontece de 14 a 18
de julho na Arena Iaraguá, será a

Morada Office, organizada pela
engenheira SheilaWeber. O even

to vai reunir em um único am

biente o trabalho. de talentosos

profissionais da região, propor
cionando ao público excelentes

soluções em arquitetura e dcsign:
de interiores para escritórios.
Mas a EXPO também promete
novidades em compras e diver
são para o público. Imperdível!

de hoje:Liguem! Ela vai adorar
saber que foi Iémbrada,

• O "bonitón" estudante de
direito Guilherme Pavanello,
filho do pré-canditado a

Deputado Estadual, Cacá
Pavanello e sua Gisa, já
prepara os 'quitutes para
comemorar no próximo dia
oito de julho a idade nova.

• Hoje na CachaçariaÁgua
Doce tem telão para assistir ao

jogo do Brasil X Portugal.

• Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e veja
quem é amulher mais bonita
de Jaraguá do Sul.

Twitter éo último passo da

Iinguagem.rumo ao grunhido".
(José Saramago)
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Estimativa é que seja injetado R$ 142,39 bilhão na economia brasileira até a Copado Mundo de 2014

ESE V l I EN�r

Copade2014
deveproduzir
R$142,39bi
Cerca de 2�98 milhões de turistas
devem gerar receita de R$ 5,94 bi
A Copa do Mundo de 2014
no Brasil deve injetar R$
142,39 bilhões na economia
brasileira e gerar 3,63'
milhões de empregos até a

realização do evento.

os
novos postos de traba

lho devem gerar R$ 63,48
bilhões em renda para po
pulação do país envolvida

com a competição até 2014. As

informações são do estudo Bra
sil Sustentável - Impactos socío-

.' econômicos da Copa do Mundo
2014, desenvolvido pela empresa
Ernst &Young em parceria com a

Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Rio de Janeiro é a cidades

que deve realizar o maior nú
mero de investimentos para a

Copa, somando R$ 1,97 bilhão.
Em seguida vem Natal, com R$
1,49 bilhão, e São Paulo, com R$
1,45 bilhão.

Segundo o estudo, cerca de

2,98 milhões de pessoas devem
visitar o país até a data da com

petição, com alta de 79% no flu-

xo de turistas - o que deve gerar
uma receita adicional de até R$_
5,94 bilhões para empresas do

país.

Durante a Copa, a popula
ção brasileira poderá conseguir
oportunidades em duas verten

tes, conforme o sócio de assesso
ria da Ernst & Young, José Carlos
Pinto. A primeira delas é a gera
ção de empregos. Para Pinto, o

cidadão deve se capacitar para
aproveitar ao máximo as opor
tunidades de trabalho. Para isso,
o governo federal desenvolveu
até um programa de ensino de
idiomas com inscrições pelo site

www.olaturista.org.br.
A segunda vertente é a amplia

ção dos negócios em micro e pe
quenas empresas, com a criação
de programas alternativos, princi
palmente na área de turismo.

A construção civil será a

atividade econômica mais

beneficiada
. pela Copa do

Mundo no BrasiL A. estima
tiva é que sejam inJetados
R$ 8,14 milhões' no segmen
to. Os serviços prestados- às
empresas devem ter R$ 6,5
bilhões de receita adicional
durante o evento, e os servi

ços imobiliários e de aluguel
de R$ 4,4 bilhões.

.

De acordo com o estu

do, a Copa trará benefícios
a diversos setores da econo
mia brasileira. Entretanto, o
.evento também apresenta
vários riscos e (necessita de

gestões eficientes" no setor

público e privado para pos
sibilitar estes benefícios.

0$ profissionais
devem se

preparar para
criar programas
alternativos .

. [a'os turistas]
, ij.tN

·JOSÉ CARLOS PINTO

Construção será setor mais
beneficiado pelos jogos

DILMA APARECE À FRENTE DE TUCANO EM ELEITORADO GERAL

Serra é favorito no Sul do país
Dados da pesquisa eleitoral

do CNIIIbope mostram a can

didata do PT à Presidência da

República, Dilma Rousseff, cin- .

co pontos percentuais à frente
de José Serra, do PSDB. O tuca

no mantém vantagem somente

no eleitorado da região Sul do

país e na faixa da população
com renda per capita maior

que dez salários mínimos por
mês, com 42% das intenções de
voto, contra 34% da petista.

Já na região Sudeste, onde
Serra sustentava vantagem até

então, as pesquisas apontam
um empate técnico, com 37%
das intenções de voto para o

tucano e 36% para Dilma .. .A

margem de erro é de dois pon
tos percentuais. Dilma está na,

frente nas regiões Nordeste,
Centro-Oeste eNorte, com uma

vantagem que varia de seis a 17

pontos percentuais.
No eleitorado geral, a petis

ta aparece com vantagem, com
40% das intenções 'de voto con
tra 35% de Serra e 9% de Ma
rina Silva (PV). Serra apresen-

ta preferência entre a parcela
mais rica da população, com

. renda per capita superior a 10

mínimos, com 43% contra 27%
de Dilma. Nessa faixa a petista
tem o maior índice de rejeição,
sendo que 41% dos eleitores
declararam que não votarão
na petista de jeito nenhum. Na
média geral, este índice é de
23%. Já Serra tem rejeição de
35% entre pessoas com renda
entre cinco e dez salários míni
mos eMarina de 34% do eleito
rado do Nordeste.

DIVULGAÇÃO

No eleitorado geral, Dilma Rousseff aparece cinco pontos percentuais à frente de candidato tucano
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FRACASSO

Itália se despede da Copa
Em jogo eletrizante, atuais campeões perdem e terminam na lanterna

JOANESBURGO

A Copa do Mundo não verá
um bicampeão na África do
Sul. O futebol sem brilho
dos italianos virou hístõría
ontem no Ellis Park, em
Joanesburgo.

Itália passou praticamen
te toda a partida, desde

que sofreu o primeiro gol
a Eslováquia, aos 25 mi

nutos, precisando do gol de empate.
Mas as duas reações da equipe de
Marcello Lippi chegaram tarde de
mais. Os eslovacos venceram uma

partida eletrizante por 3x2 e termi
naram em segundo lugar no Grupo
E Pelo mesmo grupo, o Paraguai,
após.o empate sem gols com aNova

Zelândia, terminou sua campanha
na liderança. A Itália acabou numa
melancólica lanterna.

No primeiro instante de jogo, a
ofensiva dos italianos pareceu ser

verdadeira. Mas não demorou para
a Eslováquia assumir o controle do

jogo. Com umamarcação sob pres
são no campo, aos 25 minutos, Ku
cka serviuVittek com precisão, que

. bateu cruzado e marcou.
No segundo tempo, ou os cam

peões ou empatavam ou dariam
adeus. Acabou acontecendo a se

gunda opção: após cobrança de
escanteio de Hamsik cruzou para
Vittek marcar o segundo. Parecia
o fim, mas foi então que a força
ofensiva de Lippi apareceu. Aos 35
minutos, Quagliarella fez grande
jogada passando por três defenso
res, tabelou com Iaquinta e bateu.
O goleiroMucha defendeu, mas, no
rebote, DiNatale diminuiu.

Quando os italianos estavam

a ponto de conseguir o sonhado

empate, Kopunek, que acabara de

entrar, invadiu a área e tocou por
cima de Marchetti, 3xl. Fim da li
nha? Nem tanto. Ainda era tempo
de, aos 47, Quagliarellamarcar um
golaço por cobertura. Iogaço no

Ellis Park para tornar ainda mais
histórico ummomento que, por si,
já o era: os campeões eliminados
como lanternas do grupo: Os eslo
vacos se classificaram em segun
do, atrás do Paraguai, que ficou no
0x0 com aNovaZelândia.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

:. I I

No grupo da Itália, quem festejou foram os paraguaios e os eslovacos Japoneses venceram bem e agora enfrentam o Paraguai nas oitavas

GRUPO E CaL. TIMES P SG GP
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HOLANDA: Stekelenburg; Bouhlahrouz,
Van der Wiel, Heitlnga, Mathijsen e Van

Bronckhorst; Van Bomrnel, Qe Jong, Sneijder
e Van der Vaart (Robben);
Kuyt(Elia) e van Persíe (Hunte
Técnico: Bert van MarwijK

(!;
.

I ,<

'

,','
I ;,.�"", "i' ii i

Gqls: Van Fle�sie (HOL) aos o

• cpriméir�temp0, Eto'o (CAM oâOs 20,
Huntelaar (HOL aos 38 do segundo.

I
c Cartões 8l'1larelos: Kuyt; Van Br:onckhorst e

, 'Van Deer Vart (HOl), Nkoul()u e Mbia (CAM) .

estádio: Green Point, na Cidade do Cabo.
Horário: 15h30 (de Brasilia). Arbitragem:

"

Pablo Pozo (CHI); Patrício Sêlsuálto (CHI) e
FranciscoMondria (CHI). �

cartões'amarelÔs: Victor Cáceres e
Roque Santa Cruz (PAR), Nelsen (NZL)
estádio: Peter Mokaba, em
Polokwane. Horário: 11h (de
Brasflls). Arbitragem: Yuichi

"

Nlsnlrnura (lAP); Joru Bagara (JAP)
eHae Sang Jeo eOR):'

/,

I- ,.
" , .

..
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"
É tudo minha culpa.

Eu não soube'
prepará-los para
essa partida,

Desejo sorte ao
meu sucessor.

MARCELO LlPPI,
TÉCNICO DA ITÁLIA

"

Japão e Holanda
se classificam

ROSTEMBURGO
Pela segunda vez na história

do Japão em Copas do Mundo,
depois daquela em que foi co

organizador juntamente com a

Coreia do Sul, em 2002, a seleção
japonesa avançou às oitavas de
final de um Mundial. Ontem, os
Samurais Azuis obtiveram a vaga
ao aplicarem um ipon de 3xl

sobre a Dinamarca, pela Chave
E, em Rostemburgo. Os gols ja
poneses foram de Honda, Endo,
ambos de falta, e Okasaki. To

masson marcou para os elimina
dos dinamarqueses. Na próxima
fase, na terça-feira, 29, às llh, em
Pretória, os japoneses terão pela
frente o Paraguai, que se classifi
caram em primeiro no Grupo E

A Holanda entrou em campo
na Cidade do Cabo apenas para
cumprir tabela com os já elimi
nados Camarões. Porém, mante
ve os lOO%de aproveitamento ao

vencer por 2xl, ontem. Líderes
do Grupo E, os holandeses en

frentam a Eslováquia nas oita
vas de final, na segunda-feira,
28, às l lh, O jogo foi pratica
mente um amistoso para a Ho

landa que aos 35 minutos do

primeiro tempo abriu o marca

dor comVan Persie. No segundo
tempo, Eto'o empatou de pênal
ti. O gol da vitória saiu dos pés de
Huntelaar, aos 38.

1X3

! Sore
..

Msen; Jaqobsen (J•../. ,

'

I 1,.. 11

, Agger, Kroldrup (Larsen) e Sirr)'on
Poulsen; Christian Poulâen, Tomasson,
Jorgensen, Kahlenberg e Rommedahl;
Bendtner. Técnico: Morten Olsen.

I t
I
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* BRASIL DIVULGAÇÃO

Negociação
O

diário espanhol AS pu
blicou ontem que o

Atlético de Madri segue
a negociação com o ja

taguaense Filipe Luís. Segundo
o jornal, o agente do lateral

esquerdo esteve na manhã
de quarta-feira no clube ma

drilenho, que está ainda atrás
de outros dois brasileiros - o .

lateral-direito Rafinha, ex-Cori
tiba, e o atacante Keirrison, da
Fiorentina. Segundo o jornal, a
negociação de Filipe está mais
adiantada e pode ser definida
até o início da pré- temporada.

Punição
O time júnior do Juventus foi

punido com a perda de três pon-
.

tos e multa de R$ 200 por escalar
um jogador irregular na estreia
do Campeonato Catarinense da

categoria. Com isso, agora é lan
terna com apenas um ponto. Mas
ainda tem que julgar o WO pro
vocado pelo Brusque, o que pode
fazer com que o time suba nova
mente na tabela.

Decepção
A primeira fase da Copa do Mundo termina hoje, mas as

maiores decepções já podemos dizer que são Itália e França.
Além de não classificaram, fizeram uma campanha pífia, dig
na de tragédia grega. AAZurra pecou por levar um time velho e

deixou grandes nomes de fora, atémesmo Totti. Foi a pior par
ticipação da seleção na história dos Mundiais. Já a França fez
da concentração um circo de horrores, com brigas internas,

_4 .' •

"demissão" de jogador e, até na hora de fechar a cortina, o téc-
nico Raymond Domenech protágoniza mal:S uma cena lamen
tável (foto). Em ambos, faltou o que fez o Brasil- renovação e':
comprometimento do elenco.

AFP

John Isner. Ele não joga
.em nenhum time da Copa,
mas entrou para a história ao

vencer o jogo mais longo da
história do tênis. Em Wible
don, fez 3 sets a 2 em Nicolas
Mahut, em confronto que du
rou 11 horas e cinco minutos.

't\;. GOLt.: :",i,',' 0"""1:O'j":,'N',,'ll-;-RAI', r
� . .s J �

',' l i J I /J ,

t , ' I" ',! J i', I I "
'

Flamengo. Pela segunda
vez, o CSKA recusou a propos
ta do rubro-negro por Vagner
Love. O valor oferecido foi cerca
de R$ 22 milhões por 50% dos
direitos do jogador. Os cariocas
prometeram tentar de novo.

NÚMEROS DA COPA

DOIS. TOQUES

A Argélia deixou o Mundial sem
marcar um gol sequer. Aliás, o último
gol marcado pela seleção em uma

Copa foi em 1986, na estreia, contra
a Irlanda do Norte (empate em lxl).
Sabem o nome do autor daquele gol?
Djamel Zidane, aos 14 do segundo
tempo. Desde então, somam-se 481
minutos sem balançar as redes.

VARZlANQ.A PME informou
ontem que Os jogos que
aconteceriam no campo da .

Vila Lalau, no sãbadô, foram
tt:�sferid.os para oAcaraí:
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Seleção enfrenta Portugal de olho nas oitavas de final
o vencedor de Gana x EUA nas

quartas de final. "Em Copa do
Mundo não se pode ficar esco
lhendo adversário. O Brasil tem '

de vencer sempre. Até porque
todas as equipes que estão aqui
têm seus méritos", disse Dunga.

Apesar de sofrer mudanças no
elenco principal, com a suspensão
de Kaká e a provável saída de Ela
no (machucado), o Brasil não de
verá mudar muito suas caracterís
ticas de jogo. Assim, Júlio Baptista,
que ainda não atuou na África do

Sul, e Daniel Alves, o jogador 12 da
seleção, vão começar atuando.

DURBAN

Já classificado para as

oitavas de final, o Brasil
enfrenta hoje Portugal,
às llh, no estádio Moses em Joanesburgo, onde está monta-

do' o quartel general brasileiro. Se
.

Madhiba, para confirmar o confirmar a liderança, a seleção fi-
primeiro lugar do Grupo G. cará aguardando seu adversário, o

. segundo do Grupo H, que pode ser

U·
m empate basta, mas, Espanha, Chile ou Suíça.
para continuar firme" Garantindo o primeiro lugar,'
na trilha do hexa é bom o Brasil terá, teoricamente, uma

,
a seleção não perder. caminhada mais tranquila e en

Além de alterar toda a logística frentará, provavelmente, Holan
já desenhada, a derrota pode ser da ou Eslováquia e poderá ter

um mau presságio. Afinal, sem- pela frente nas semifinais o Uni

pre que foi campeão mundial, o guai, que, passando pela Coreia

futebol brasileiro passou incólu- do Sul nas oitavas, jogará contra

Dunga desabafa
em coletiva

Dunga falou ontem pela pri
meira vez depois de ter xingado
um jornalista durante a coleti
va de imprensa pós-jogo com a

'Cos�a do Marfim. O comandante
pediu.desculpas apenas ao tor

cedor brasileiro e solicitou mais

tranquilidade para exercer o seu

.. trabalho: "Quero pedir desculpas
ao torcedor brasileiro, porque ele

. tem Sempre nos apoiado e não
tem nada a ver com os meus pro
blemas pessoais ou alguma outra
situação. Como brasileiro e como

todo torcedor, só quero que me

deixem trabalhar. O torcedor tem
de estar feliz com a seleção", de
sabafou Dunga. Durante a coleti
va o treinador se emocionou ao

falar sobre o seu pai, EdelceuVer
ri, que sofre de Alzheimer e está
internado em um hospital de

Ijuí (RS). "Para mim é mais uma

oportunidade de eumostrar a ele
tudo o queme ensinou. Que para
ser homem é preciso ter posição,
dignidade, transparência e saber

pedir desculpas", declarou.

GRUPO G COL. TIMES P SG GP

14 Brasil 6 3 5

Portugal 7

311 C, Marfim 1 -2 1

W 4&1: C. do Norte
11, .. '11,1

-8 t«O

me pela primeira etapa da Copa.
Hoje contra os' portugueses,

uma derrota deixará o Brasil em

segundo lugar o que significa jogar
as oitavas na Cidade do Cabo e não

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Luís Fabiano (O) espera manter a boa fase e continuar fazendo gols

Esporte 21

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 \N\N\N.rnegacred.net
Centro - Jaraguá do Sul (}ii;.

.

.

(Ao Lado do Bradesco) \t!_(47) 3::;170•.,223 I 3370•.,240

Gosta do Marfim sonha com'
um milagre para avançar

A última rodada de jogos do

Grupo G terá ainda um confron
to quase irrelevante entre Co

reia do Norte, já eliminada com
duas derrotas, e Costa do Mar

fim, que só com um milagre po
derá avançar. Para os africanos
não basta apenas uma vitória,
é preciso um placar que 'supe
rasse os nove gols de diferença.
com o saldo de Portugal, e ain

da torcer para que a equipe eu

ropeia perca para o Brasil.
Por via das dúvidas, o técni-

co Sven-Goran Eriksson vai para
cima dos norte-coreanos, com a

liderança do craque Drogba, que
mesmo com uma proteção no

braço pode fazer a diferença no

confronto. Apesar de elimina

dos, os norte-coreanos não vão

facilitar por uma questão mais

ideológica que esportiva. A surra

levada pela seleção portuguesa
foi o primeiro jogo transmitido
ao vivo ao país asiático e, por
isso, o povo norte-coreano espe
ra uma partida de redenção. .

, , ,

Kolo our e Siaka nê; Yaya Touré,
( Eboué e Tiote; Dindané, Drogba e Kalou.

TécnlcQ: Sven-Goran
.

sson.

, Estádió� Mbombela Ispr\JibI:lOf�rio:"
llh (de-Brasffia). Arbitragem: Alberto
Undiano (ESP), Fermin Martinez (ESP) e
Juan Carlos Yuste Jimenez (ESP).
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Na.área

Henrique
Porto

Nossos campos

I]campos
do futebol amador de Iaraguá do Sul pedem socorro.

.

ssa cntica não é só minha, mas de muitos atletas queme pro-
uraram e pediram para abordar o assunto. Com raras exceções,
astauma chuvamais forte parao barro levantar e o futebol ficar

impraticável. A grande verdade é que amaioria dos campos foi cons
truída nas décadas de 70 e 80 e começam a pedirmanutenção.Muitos
aindamantêm a grama,original e outros sequer possuem um sistema
de drenagem. Os que possuem, estão entupidos. Culpa dos clubes?Tal
vez. Mas não dá para acusá-los de desleixo, já que muitas v�zes faltam
recursos até mesmoparamanter as portas abertas. Uma saída seria a
Prefeitura, através do Codejas, executar a drenagem dos campos como

_

contrapartida pela utilização daFME em eventos como oVarzeano e_o

Moleque Bom de Bola. O futebol amador da região agradeceria.
CÉSAR JUNKES

Último dia
Último dia para quem quer ga

nhar uma camisa oficial da seleção
campeã da Copa do Mundo. Ela

pode ser sua commenos esforço do
que você imagina. Não requerpráti
ca, nem tão pouco habilidade, ape
nas um chute preciso e um pouco

. de sorte. Para participar é simples:
acesse o blog Na Área no site de O
Correio do Povo (blogs.ocorreiodo
povo.corn.br/naarea), se intere das

regras do jogo e poste seu palpite
na notícia "Palpítão daCopa". Quem
tiver o chute mais certeiro leva uma
camisa novinha em folha. Participe,
convoque os amigos e boa sorte.

Que� leva
o turno?'

, A Taça O Correio do Povo
conhece o "campeão moral"
do turno neste fim de semana.
A conquista não vale troféu,
mas pode significar um enor

me passo na briga por uma das
vagas na semifinal. O JJ Borda
dos/ConservasVidaVerde des

ponta como favorito; já que de-
. pende apenas de suas próprias
forças. Se passar peloVitória no
sábado, assume a liderança iso
lada e de quebra queima a lín

gua de muita gente. De cama

rote Gá que folga na rodada), o
Flamengo seca o vermelhinho
da Tifa Martins e torce por um

empate, na pior das hipóteses.
Por outro lado, oVitóriaprome
te estragar a festa.

No Garibaldi
Sábado tem futebol lá na terra

do strudel, onde o Grêmio Gari
baldi sedia a semifinal do 7° Inter-

_ bairros. Rio Cerro e Cruz de Malta

jogam pelos aspirantes (l,3h45),
enquanto Grêmio e Cruz de Mal
ta disputam os titulares (l5h45).
O local terá estrutura de bar e co
zinha e quem quiser permanecer
por lá pode saborear a tradicional

feijoada na Igreja Santo Estevão.

FOTOS AP

Espanha, de Villa, quer evitar fracasso e garantir vaga na segunda fase

P U

Para compensar
todo O trabalho
Espanha precisa vencer Chile a

qualquer custo na tarde de hoje
PRETÓRIA

Nas bolsas de apostas
de Londres ou nas casas

lotéricas mais modestas,
a Espanha sempre era
a mais cotada quando
o assunto foi a Copa da
Ãfricado Sul.

Se há
_

um consenso é que,
diante do surpreendente Chile
- equipe que tem balanceado
boa capacidade defensiva com

velocidade no ataque - não se

poderá desperdiçar as chan
ces criadas nas duas primeiras
partidas. A presença de dois
homens de velocidade abertos

pelas pontas (Alexis Sánchez _ e

González) faz Del Bosque pensar
em começar a partida na lateral-

. esquerda com Arbeloa, melhor

marcador,. no lugar do titular

Capdevilla, mais efetivo no ata

que, mas isso deve ser confirma
do antes da partida. Sobre um

possível confronto com o Brasil
a resposta espanhola foi evasi
va. "Ternos de pensar no Chile.
Brasil ou Portugal ficam para
depois", disse Xavi.

tual campeã europeia, a
Fúria, cujo favoritismo
acabou virando motivo
de chacota em Mun-

diais anteriores, nunca esteve

tão bem cotada para assumir pa
pel de protagonista como agora.
Derrotada na estreia, ela se depa
ra hoje, às 15h30, no Estádio Lof
tus Versfeld, em Pretória, mais
cedo do que imaginava, com a

possibilidade de novo fracasso.
Para não depender do resul-

, tado do jogo entre Suíça e Hon

duras, precisa derrotar o Chile, lí
der do Grupo H, uma tarefa que,
segundo os jogadores, obrigará
a equipe a provar que nada do

que fez nos últimos dois anos

foi por acaso. uÉ muita pressão
mesmo, pois só a vitória nos

adianta. Resta-nos impor nosso
estilo e personalidade", senten
ciouXavi.

• Agencia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

GRUPO H COL. TIMES P SG GP

Espanha 1

Suíça

Hór\rJuras
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o traficante demonstrava seu

poder através da violência.. Ele
encomendava surras contra os

rivais do tráfico, cometeu duas
tentativas de homicídio e expul
sou outros traficantes do bair-'
roo A polícia tem dois inquéritos
abertos contra ele por tentativa
de assassinato. Nó ano passado,
ele tentou dar um tiro na cabe
ça do irmão após uma discussão
por drogas. Errou e a bala atingiu
o pescoço da vítima.

No início do ano promo
veu uma briga pelo domínio do

ponto de tráfico no bairro. Hou
ve tiros e cortes com facão, mas

.
nenhuma vítima fatal. Depois
do conflito entre traficantes, "Ti
grão" se transformou no chefe
absoluto da venda de crack na

localidade, chegando a comer

cializar cerca de 400 pedras por
semana. O lucro com as vendas
não foi declarado.

Apesar da fama, o traficante
nunca tinha sido preso. Mas, era
considerado foragido da Justiça
desde a semana passada, quan-

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

Ribeiro deve responder
por tentativa de

homicídio e por tráfico

Segundo aPolíciaCivil, "Tigrão" vendia até 400 pedras de crackpor semana no bairro Corticeira
GUARAMIRIM

Valdecir Prestes Ribeiro,
o "Tigrão", foi detido
por volta das 6h30 de
ontem na rua José
Rover Delegante,
bairro Corticeira.

ibeiro estava na casa da
mãe, com ele não fo
ram encontradas drogas
e nem armas de fogo,

mas suas ações no tráfico eram

conhecidas pela polícia que es

tava investigando sua atuação
no bairro desde janeiro. Em de

poimento à polícia no início da
tarde de ontem, ele declarou:

"comprava e revendia para sus

tentar o meu vício". Para o dele

gado do caso, Daniel Dias, essa.
é uma confissão clara do crime.
"Acredito que ele falou dessama
neira para tentar aliviar a pena
por ser usuário. Só que' isso não
vai acontecer", revela Dias.

. do foi expedido seu mandado
de prisão preventiva. A família
de Ribeiro encobria seus passos
dando pistas falsas à polícia S9-
bre seu paradeiro. Além disso,
segundo Dias, ele era cuidado
so e desconfiado. "Por ter vários
inimigos, ele dormia cada noite
em um lugar diferente", esclare
ce o delegado.

No final da tarde de ontem,
Ribeiro foi levado para o Presídio

Regional. Ele vai aguardar jul- .

gamento por tráfico, com pena
prevista de cinco a 15 anos de

prisão em regime fechado. O
traficante também pode ser

condenado pelas duas tentati
vas de homicídio, o que soma

ria mais 16 anos a sua detenção.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL N° 002/2010 SMS/PMG

o MUNICíPIO DE GUARAMIRIM (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde, fixa normas para realização do Processo Seletivo para Emprego
Público para admissão. de pessoal por tempo indeterminado, para atender à Estratégia Saúde da Família, tendo em vista o disposto na Lei

Complementar nO. 02/2006 de 01 de junho de 2006 e decreto n 1.897/2008, bem como demais disposições legais aptícáveis.
Será objeto desse processo seletivo o seguinte cargo, conforme detalhado abaixo:

ATIVIDADES DE NIVEL BASICO

Atividade Requisitos Carga Vagas RemuneraçãoHorária (Total)
Agente Comunitário Conclusão do ensino fundamental, devendo 40 horas
de Saúde - Recanto residir no mínimo, dois anos na área da

semanais
01 R$ 719,96

Feliz
\

comunidade em Que atuar.

As inscrições para o Processo Seletivo para Emprego Público serão conforme abaixo discriminado:
No período dos dias 25 de junho de 2010 a 09 de julho de 2010, no horário das 08h ás 12h e 13h ás 16h, presencialmente, na
Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Henrique Friedemann, 415 Centro - Guaramirim/SC. O EDITAL COMPLETO
ESTÁ DISPONIVEL NO SITE: www.guaramirim.sc.gov.br ,

Calendário Oficial do Processo Seletivo
Data Descrição Local

Inscrições dos Candidatos e Recepção Central da Secretaria Municipal de Saúde
25/06/2010 até 09/07/2010 Recebimento dos Envelopes com a

Documentação dos candidatos
12/07/2010 Homologação das Inscrições Recepção Central da Secretaria MuniCipal de Saúde

Até 14/07/2010 Recursos sobre as Inscrições Recepção Central da Secretaria Municipal de Saúde
26/07/2010 Prova Objetiva Secretaria Municipal de Educação

8hOOmin - 12hOOmin -

26/07/2010 Divulgação do Gabarito Secretaria Municipal de Educação �

14hOOmin Secretaria Municipal de Saúde
.

27/07/2010 Resultado da Prova Objetiva Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Saúde

Até 28/07/2010 Recursos sobre a Prova Obietiva Recepção Central da Secretaria Municipal de Saúde

30/07/2010 Resultado Final da Prova Objetiva Prefeitura Municipal de Guaramirim
Secretaria Municipal de Saúde

02/08/2010 Entrevistas Secretaria Municipal de Educacão
03/08/2010 Resultado das Entrevistas Prefeitura Municipal de Guaramirim

Até 05/08/2010 Recursos sobre as Entrevistas - - Recepção Central da Secretaria Municipal de Saúde

09/08/2010 Homologação do Resultado Final do Prefeitura Municipal de Guaramirim
Processo Seletivo

.

Guaramirim (SC), 24 de Junho de 2010.

ALINE MAINARDI
Secretária Municipal de Saúde

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

PIERO RAGAZZI
-

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 10/6 às 23h30 a Sra. Carolina da Beira
Gonsalves com idade de 86 anos, o sepultamento
foi realizado dia l1j6, às 16 horas, saindo o féretro
Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério Municipal da Vila Lenzi.
.

• Faleceu dia l1j6 às 17h45 a Sra. Elia T. N. Janing
com idade de 65 anos, o sepultamento foi realizado
dia 12/6, às 15 horas, saindo o féretro Capela
Mortuária da Maria Leier, seguindo após para o
cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu dia l1j6 às 22h45 o Sr. Norberto Wuls
com idade de 81 anos, o sepultamento foi realizado
dia 12/6, às 16h:30, saindo o féretro Capela
Mortuária Sr. Bom Jesus, seguindo após para. o
cemitério Municipal de Guaramirim.

, Ricardo Fritzke, no bairro Rio Cerro I seguindo após para
o cemitério Municipal do RioCerro II.

• Faleceu dia 13/6 às 14h:25 o Sr. Igofl Cristiano
Volles com idade de 77 anos, o sepultamento foi
realizado dia 14/6, às 15h:30, saindo o féretro
da Igreja São Paulo no bairro Rancho Bom em

Schroeder, seguindo após para o cemitério
Municipal de Schroeder.

• Faleceu dia 13/6 às 19h:15 Gustavo Gabriel Freiberg
com idade de 1 ano e 5 meses, o sepultamento foi
realizado dia 14/6, às 16 horas, saindo o féretro da
residência na Rua ValdirJoséManfrini, na Tlfa Martins
seguindo após para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 13/6 às 4 horas Marcos Eloi
Scheneider com idade de 45 anos, o sepultamento
foi realizado dia 14/6, às 17 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 14/6 às 5 horas Domingo Salvio Dellis
com idade de 48 anos, o sepultamento foi realizado
dia 15/6, às 14 horas, saindoo féretro da 'Capela
Mortuária Maria Leier, seguindo após para o cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 14/6 às 12h:17 Ademar Wolf com
idade de 66 anos, o sepultamento foi realizado
dia 15/6, às 10 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuáfia Maria Leier, seguindo após para o cemitério
MuniCipal do Centro. !

• Faleceu dia 12/6 às 4h44 o Sr. Agostinho
Marcelino com idade de 59 anos, o sepultamento
foi realizado dia 13/6, às 9 horas, saindo o féretro
Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério Municipal da Viia Lenzi.

• Faleceu dia 13/6 às 5h10 o Sr. Ademiro Bokor com
idade de 54 anos, o sepultamento foi realizado dia
13/6, às 16 horas, saindo o féretroCapela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o cemitério Municipal
da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu dia 13/6 às 6h30 a Sra. Anelise Homburg
com idade de 66 anos, o sepultamento foi realizado dia
14/6, às 9 horas, saindo o féretro da residência na Rua

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL / SC

Isa MartaMohr Ziemann, Oficiala do registro de imóveis da comarca de Iaraguá do sul/Se, tor
na público pelo presente edital, que ROLF JUNG, Cl n° 239.874-SESPDe-SC, CPF n° 351.616.209-

00, aposentado, casado com IVONE LUX JUNG, CI n° 15/R-486. 607 -SESP-SC, CPF n° 637.112.309-
20,pelo regime da comunhão universal de bens, anterior á vigência da lei 6.515/77, brasileiros,
residentes e domiciliados na rua l° de maio n° 270, em Corupá-SC, requereram com base no art.l8
da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na rua 26-1 ° de maio, esquina
com a rua 116-Max Quentin, bairro seminário, perímetro urbano de Corupá-SC, abaixo caracteri

zado, aprovado pela prefeitura Municipal de corupá-Sô, conforme certidão n0121/2009, expedida em
28.10.2009, assinando como responsável técnico, o técnico' )) '" if' "

em agrimensura e arquiteto Franklin de .Olíveira, CREA
. I';�.'I) '�"'')!)1\fr.,. - .�

i'ii i·,.. ....

n024869-3, ART n° 2838537-9. O desmembramento é de /;';1 .lI} <""'�,_,
caráter residencial, possui a área total de 4.700,25m2, sendo .

I .'-. '-'"

constituído de 3(três) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente ed
ital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficíala
que subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Iaraguá do Sul/Se.
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�romoção
E Gol do
Brasil
Participe
e concorra

a um Gol Okm
a cada gol da
nossa seleção.
Para se inscrever nesta
promQçjq, passe na

Caraguâ Auto Elite,
faça um Best Drive. cadastre-se.
Mais informacões em

,

rIseteé•••
f

•

virou

na sua compra.
Aqui, IPI

A

BONUS' É Gol do Brasil
I
•

Taxa a partir de

WWVLautoerde.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. MNCOVOWWAGIN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

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

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

Processador
Intel Pentium Dual

Notebook ASUS k52JR
Processador - Intel® Core™ i3
Processor 330M - 2.13 GHz,
HO 500GB SATA

.

Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz
SORAM
Tamanho da tela"::' 15.6" HO (1366x768)
LEO backlight
OVO Super Multi OVO-RW
Velocidade do Wireless - Integrated
802.11 b/g/n
Placa de Vídeo ATI Mobility™ Radeon®
HO 5470'1G OOR3 VRAM
USB - 3 portas USB 2.0, HOMI,
Webcam 1.3 MPIXEL

.

Core E5400 2.7 Ghz 775P
Placa Mãe Chipset Intel G31

Memória 2048 Mbytes .

Hard Disk 320 Gbytes SerialAta.
Gabinete 4 Baias ATX

Gravador de OVO
Teclado Padrão ABNT2 PS2

Mouse Óptico PS2
Caixas de Som Acústicas

PLACA DE VIOEO XFX GT-220X-ZN
GEFORCE, 625M, 1.8B, HOMII OVI, OOR2

R$ 3.499,00 à vista
ou 6x 583,17 (cheque)

Notebook TOSHIBA L505-GS5035
Processador - Intel® Core™ i3
Processor 330M - 2.13 GHz,
HO 320GB SATA
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela - 15.6" HO (1366x768)
LEO backlight

.
OVO Super Multi OVO-RW
Velocidade do Wireless
Integrated 802.11 b/g/n
Placa de Vídeo: Intel Graphics Media
Accelerator 4500MHO
USB - 3 portas USB 2.0, HOMI,
Webcam 1.3 MPIXEL
R$ 3.100,00 à vista ou 6x 516,67 (cheque)

R$ 3.100,00
à vista

ou 6x 516,67
(cheque)

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

Capacidade.do HD: 160 GBytes
Memória RAM: 2 GB ODR2

Mídias Compatíveis: OVO±RW
Tela: 15.6 polegadas

Fax Modem: 56K
.c,onexões: Rede 10/1001 integrada, Wireless

Entradas I Saídas:'VGA
Entrada USB: 2 Porta(s)

Leitor de cartão de memória: Sim
Entrada PCMCIA: Sim

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