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ROBINHO D ENCANTA

Seleção vence o Chile por 3 a O garantindo vaga para as quartas de final. Partida será na sexta-feira contra a Holanda.

uadro eleito só
será definido amanhã

Mesmo com o PMDB confirmando apoio à candidatura de Raimundo Colombo
(DEM), lideranças regionais aguardam convenções de outras siglas.

Página 4

MIS ÉRIO
Tremor de terra
volta a assustar
Moradores da rua Goiás, na
Vila Lenzi, sentiram os abalos
na madrugada de domingo.
Defesa Civil tenta decifrar a
causa do fenômeno.
Página 23

fireoista damuI/ter iltfeligeltte

Prefeitura faz
limpeza geral
Segunda parte do programa
'Aqui eu moro, aqui eu
cuido' inicia na primeira
quinzena de julho.
Página 10
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2 História

YOUT.

Chamada de· capa
Por volta.de 1942., o jornal O
Correio do Povo passava por
algumas mudanças em seu

layout, e já era possível perceber
algumas das "precursoras"
chamadas de capa: é o caso

do espaço destinado à "Nova
trama comunista descoberta no
Nordeste".

I í
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Buffalo Bill
QuandoWilliam Frederick Cody ain

da era jovem, uma estrada de ferro come
çou a ser construída através das planícies

.

do Iowa, nos Estados Unidos - seu Estado
natal. Além de trazer progresso para o país,
asmudanças também trouxeram ao garoto
uma oportunídade: ele passou a fornecer
carne de búfalo para os operários que tra
balhavam na construção da estrada.

Consta que, no período de um ano,

ele chegou a matar cinco mil búfalos - o

que lhe valeu o título de exímio caçador
e um apelido que o tornou uma lenda no
Velho Oeste: Buffalo Bill. A caça, porém,
havia diminuído muito o número de ani
mais desse tipo pelo Estado, e William

Cody resolveumudar de profissão.
Já com grande fama, ele pas�ou a in

vestir na carreira de artista. Em 1883, aos .

37 anos, Bill contratou alguns índios e

vaqueiros para fazer uma espécie de
circo móvel, com a temática "Oeste Sel

vagem". Sessenta anos depois, seu es

petáculo começou a ser retratado pelos
filmes de Faroeste. Buffalo Bill, umexímio caçador, é o precursor dos filmes de Faroeste

PELO MUNDO

��9

Brasil vence a Copa
No dia 29 de junho de 1958, a Sele

ção Brasileira de futebol vence sua pri
meira Copa do Mundo em Estocolmo,
com um placar de 5 a 2 contra a Suécia.
Além de ter sidomarcada pela estreia de
Pelé, foi a primeiravez em que um time

sul-americano levantou a taça em solo

europeu. A Copa de 58 contou com a

participação de 16 países.

. -I

Fundação Nobel
No dia 29 de junho de 1900, começa

a funcionar a Fundação Nobel, que ou
torga os prêmios de mesmo nome (Al
fred Nobel foi um químico e industrial

sueco, inventor da dinamite). O prêmio,
entregue anualmente no dia 10 de de

zembro, é destinado a quem servir ao

bem da humanidade, nos campos da fí
sica, química, fisiologia, literatura e paz.

1

O início do Apartheid
Em 29 de junho de 1948, o Partido

Nacional Sul-Africano ganha as eleí-.
ções, usando como slogan a palavra
apartheid (separação, em africâner).
O sistema tradicional de segregação
racial trouxe educação segregada,
proibição de casamentos interraciais e

deportações arbitrárias de negros con
siderados indesejáveis.

illlliilii"��,rtfffliiJ':I!Mif!I�iIiiIf!iiiffiii!!1iI,'!ifrIUé,lJI!!i.�{J;;'!;,'iffI!J!;!ffJJf�'iíllffl!i!1I1iliillliHfilil!li'i!JIiíIiU·_1
: 1974 I

lsabelita Perõn I
assume o governo I:.�.No dia 29 de junho de 1974, Isabel iii,

Martinez de Perón ocupa a presidência da Ih'
.

Argentina devido à doença do marido, o
I

general Juan Domingo Perón. Ela seria a
��

primeira mulher a ocupar a presidência
de um país naAmérica Latina.

Aos 23 anos, a argentina havia inicia
do uma turnê por vários países latino
americanos com um grupo de teatro,
onde acaba ficando.mais tempo que o

previsto. Seu primeiro encontro com o

futuro marido aconteceria no dia 23 de
dezembro de 1955, no Hotel Washing
ton, no Panamá, onde Perón estava

exilado. Cinco anos depois, os dois se

casariam em Madrid, e Isabel passaria
muito tempo tentando encontrar apoio
político para que o marido voltasse ao

. país de origem.
Em novembro de 1972, os dois voltam

para a Argentina e em 1973 vencem as

eleições com 60% dos votos - Juan como

presidente, Isabel como vice. Ela assumi-
ria o governo no dia l" de julho de 1974,
com a morte do general. Na Presidência
da República, ampliou o poder dos polí-
ticos conservadores do seu partido, o Jus
ticiallsta. Seu governo herdou problemas
inflacionários, greves de trabalhadores· e
uma acirrada violência política.

Dentro deste caos político e social,
alguns militares recomendaram a sua

renúncia, mas a presidente não cogitou
deixar o governo. Com a crise tomando
rumos desproporcionais, foi afastada por
um golpe no dia 24 de março de 1976,
quando foi detida em sua casa, por ofi
ciais da ForçaAérea.

'ína"�'à�e,de pedras, construção em alvenaríae telhas francesas completando-o ..

halé em: estilo inglês - o estilo, adotado pelamaior parte das estações férreas do
rasíl, também foi escolhido para aprimeira estação de passageiros construída

em Jaragúá ao SuL em 1913.' O prédio seria ampliado em 1943, para se tornar o

'Ierrnirial in� Gargas, depois que a nova estação foi construída em local próximo à

anti à.:J:l,pje, a antiga estação está sendo utilizada pela BibliotecaMunicipalRui .

�

ar , "após uma revitalização feita entre 2007 e 2008. O prédio foi tombado pelo
Qv�ri1Q do;Es�ado de Santa Catarina, e está classificado como grau de preservação ,"'

NP1 � toda a§J1a estiuturaLinterna e externa, deve ser preservada,
1I:io'�' ,.� '._

o', ,�"'.

_

""" ;m; ,.,

O maior roubo
Em setembro de 2.002, Bill Brennan, um caixa da banca de aposta em
esportes do Cassino Stardust (que já foi inclusive demolido), saiu levando
consigo mais de 500 mil dólares em dinheiro e fichas do cassino, dentro de
umamochila. Este é o maior roubo a um cassino de Las Vegas na história.

, ,.

. ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO .

E�c�ltura Publica de Revogação de Procuração, Que Fazem: Bernardete Ochner, na forma que segue: SAIBA quanta esta
publica eS�rltura virem que, ao (s) vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dez (25.06.2010), nesta cidade
de Jaragua do sul, .estado de santa Catarina, neste tabelionato, perante mim, tabelião, compareceram partes entre SI Jun
tas e contratadas, a saber: de um lado como outorgante (s) e reciprocamente outorgado (s): Bernardete Ochner, CI RG. n°2.443.895-SSP/SC, CPF n° 683.053.389-91, nascida na data de 22/04/1958 na cidade de Rodeio- SC Brasileira, costureira,
divorciada conforme certidão de casamento matricula n° 10738301 551975 200032296000800415, do CRC da cidade de
Jaraguá d? sul -SC, domiciliado e residente na Rua 206- João Carlos Stein, n° 172, Bairro Jaraguá Esquerdo, nesta cida�e .

de Jaragua do Sul- Santa �atarlna; o (a) (s) presente (s) reconhecido (a) (s) como (a) (s) mesmo (a) (s) pela documentaçao
apresentada, ?O que dou fe, .e poroele (a) (s) me foi �ito que em data de 19 de abril de 2010, por instrumento público lavrado
nestas notas as fls. 173, do livro n 404 de procuraçao, confirmada sua validade e eficácia constituíram poderes para Lucas
Jose R ohling, CI. RG n° 1.581.159-SSP/SC, CPF n° 522.392.259-04, nascido na data de' 22/09/1964 na cidade de Braço do

N_orte-SC, brasllel� ; corretor de im?veis, casado (a), domiciliado e residente na Rua 1140- Rinaldo Bago, n° 780, Bairro Ilha da

Flgeuelra� nes�a cldad� de Jaragua do sul- Santa Catarina. Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a (o)
procuraçao acima referida (o), para que, a partir desta data não gere mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e mais, nenhum
ato possa ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que apresente revogação fica fazendo
parte Integrante e comp.lementar da (o) procuração ora revogada (o), para que jun tos produza seus devidos e legais e efeitos.
As partes foram advertidas conform� art:893.do CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito oponível �rgaomnes s.e observados t�dos os requisltos judicialmente exigíveis, que dependendo da espécie são a notificação do mandataria,
de terceiros,. da serventia que lavrou o ato: a pubücação de editais, bem corno tudo que se fizer adequado, e foram advert�dos
que. o atendimento desses pressuposto� e demtelra responsabilidade do mandante. Assim o disse (RAM) , do que dou fe , a

pedido lavrei este Instrumento que depois de lido e achado em tudo conforme, aceita (m) e assina (m). Ficam dispensadas as
testemunhas instrumentarias, conforme artigo n° 8�4, do código de normas da corregedoria-geral da justiça do estado de Santa
Catarina- CNCGJ. Eu, ,a conferi, subscreve e assina em público e raso. Protocolado em data de 25/06/2010.
EMOL: 20,80 SELO: 1 ,00.:rOTAL: 21,80
Bemardete Ochner- Outorgante . Em tesr' da verdade Ls/ Jaraguá Do Sul, 25 de Junho de 2010TABELIÃ (O)
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PONTO DEVISTA

Empresários·sociais

Talvez essas novas
formas de olhar o

futuro econômico da
sociedade permitam
remodelar um mundo
que passa fome e

penúria.

'Acrise
mundial deixou ao descoberto a in

eficácia dos mercados financeiros conven
cionais, incapazes de atender às neces

sidades de comunidades em situação de

pobreza, cuja única saída é contrair empréstimos ou
poupar para reduzir a vulnerabilidade dos choques
econômicos. Ter acesso ao crédito é decisivo para
qualquer empresa, independente do seu tamanho,
de modo a sobreviver num mercado de flutuações
inesperadas. Pior ainda quando se trata da obtenção
de empréstímos por parte de pessoas em situação de

pobreza, já que os bancos se recusam a atendê-las,
exigindo garantias ou depósitos oper-

'.

asas. Durante as décadas de 1980 e

1990, a exclusão financeira foi exacer
bada através dos programas de ajuste
idealizados pelo FMI e seus parceiros
locais, fechando ou privatizando ban
cos estatais e de desenvolvimento, que
cumpriam a função de subsidiar em

préstimos para agricultores e outros

setores mais vulneráveis da sociedade.
Entretanto, sem milito alarde

desdeo inicio da década de 1990, al
gumas organizações fora do circuito
financeiro global, caracterizadas por não ter fins lu
crativos, começaram a ocuparum espaço importante
no atendimento a pessoas em situação de pobreza.
O .caso mais conhecido é o Banco Grameen de Ban

gladesh, fundado pelo Prêmio Nobel da Paz em 2006,
Muhammad Yunus. O sistema de microfinancia
menta idealizado por este "empresário social" teve,
em pouco tempo, um crescimento surpreendente no
atendimento a mutuários. De 13,5 milhões em 1997,
aumentou para 113,3 milhões em 2004, sendo que
dois terços do total desses indivíduos sobreviviam
commenos de um dólar por dia. O interessante desse
modelo solidário de microcrédito é que em cada
cinco clientes quatro são mulheres, principalmente
donas de casa e idosas, que se unem em grupos
para obter empréstimos de forma coletiva. O Banco
Grameen realiza empréstimos em tomo de U$S 100

por grupo, apesar de que também disponibiliza din
heiro para mendigos urbanos, sem juros, até U$S 9,
demodo a permitir que estes se tornem vendedores

"

de rua. Parece impossível, mas as taxas de inadim

plênciasão extremadamente baixas - o banco afirma

que mais de 98% dos empréstimos que adjudica são

quitados - fazendo com que o microcrédito se torne

auto-sustentável e lucrativo.
Tais mercados situados na base da pirâmide ter

minaram atraindo grandes bancos comerciais que
descobriram novas opções de investimento no setor

de microcrédito, realizando parcerias com as orga
nizações existentes de modo a facilitar o acesso ao

crédito e poupança a mulheres em situação de po
breza. Dessa configuração surgiu o primeiro banco

multinacional de microcrédito, o Pro

credit, fundado, em 1996, e apoiado
financeiramente pela Sociedade Fi
nanceira Internacional - IFC, ligada
ao Banco Mundial. Talvez essas novas

formas de olhar o futuro econômico
da sociedade permitam remodelar
ummundo que passa fome e penúria.
O sucesso dos programas de micro
crédito revela corno procedimentos
solidários, organizados para preservar
a segurança humana, podem ser ma

terializados através da cidadania ativa.

o CORREIO DO POVO

"
Mais do que isso, as formas empresariais socialmente
responsáveis, configuradas através de organizações
comunitárias e empresas sociais, podem constituir
novas formas de parcerias econômicas, onde o lucro

por si só não seja o foco principal de tais iniciativas.
A rápida ampliação e a diversidade de programas de
microcréditos já estabeleceram novos padrões de

comportamento econômico, que permitiram que
milhões de indivíduos em situação de pobreza di
minuíssem os riscos da exclusão financeira. Parece
difícil falar sobre formas hipotéticas de reconstruir
o planeta sobre alternativas mais justas, principal
mente commedidas que contradizem omodo de op
eração do próprio sistema, pautado apenas em rela

ções econômicas, nas quais a maximização do lucro
é o foco principal. No entanto, tais alternativas devem
ser redescobertas como o eixo condutor para aquelas
que já existem na prática, não como perdas, e sim
como investimento, conceito cada vez mais adotado

por algumas instituições e pelo próprio Estado.

SERViÇO

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF é * telefone (* não serão publicados).

DIREITO

Fameg realiza
evento simulado

EMPRESA

Acüs promove.
palestra dia 30

A Acijs (Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul) promove amanhã a pal
estra Mortalidade das empresas. O evento

será ministrado pelo administrador de

empresas-Fernando Bane e acontecerá no
Centro Empresarial, às 19h. A palestra é

gratuita para empresas.associadas, demais
interessados pagam o valor de R$ 15. Infor

mações pelo telefone (47) 3275-7017.

G DUAQÃO
Inscrições fiara seletivo
de Inverno Unerj/PUG
o Seletivo de Inverno Unerj/PUC tem

inscrições abertas até hoje. São oferta
das vagas para os cursos: Direito, Engen
haria de Produção, Moda, Administração,
e aos cursos superiores de Tecnologia
em Análises de Sistemas, Tecnologia de

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

feitas pelo site www.unerj.br.

PALESTRA

Apevi nos Bairros
é hoje na Arena

A próxima edição do projeto Apeví nos
Bairros acontece hoje, na Arena Iaraguã.
O evento começa às 19h30 e oferece gra
tuitamente a empreendedores dos bair
ros Água Verde, Nova Brasília e Vila Lenzi
a palestra "Como atrair, conquistar e

manter clientes", ministrada pela consul
tora Lidiane Laurinda. Informações pelo
telefone (47} 3275-7028.

A Uniasselvil Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guaramirim) realiza

hoje, a partir das 19h30, uma audiência
trabalhista simulada e sessão de julga- .

menta simulada. O evento será conduz
ido pelos estudantes da 8a fase do curso

de direito, sob a coordenação da profes
sora Janaina Elias Chiaradia, na sede da
Uniasselvil Fameg.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Qual O destino do PSOB
e das si as de oposição?
lideranças regionais preferem aguardar para afirmar que tríplice será reeditada
JARAGUÁ DO SUL

Na teoria, a tríplice aliança
(PMDB-PSDB-DEM) será
consolidada na convenção
do PSBD amanhã.

Mas
as lideranças regionais

preferem aguardar para sa

ber qual será o cenário das

eleições estaduais. O prazo
para as convenções partidárias encer
ra amanhã, mãs as inscrições de can

didaturas poderão ser feitas até o dia
5. Até lá, mudanças poderão ser feitas

pelas executivas estaduais.
No lado governista, o PMDB ho

mologou, no sábado, o apoio a Rai
mundo Colombo (DEM) para gover
nador, com Eduardo Pinho Moreira
como vice. Porém, o diretório nacio
nal peemedebista promete inverter

para anular as convenções e cogita a

expulsão de Moreira.
Para o presidente do PMDB de Iara

guá do Sul..Carlos Chiodini, a decisão
na convenção deve ser respeitada. "Foi
isso que a maioria quis, vamos aceitar.
Mas acredito que não haverá interven

ção nacional. Ainda é possível as duas
partes negociarem", comenta. .

Na oposição, o PP oficializou a can

didatura de Angela Amin ao governo,
mas deixou o espaço de vice em aberto.
O partido ofereceu a vaga ao PDT, mas
mantém conversas comPT e PSDB, que
farão suas convenções amanhã.

PSDB INDECISO

Os petistas mantêm o nome de
Ideli Salvatti ao governo, e contam

com PC do B, PR, PRB e PSB, que já
oficializaram apoio. "É bom nós ter

mos três candidaturas fortes, por isso
o PT não abre mão", diz Riolano Petry,
presidente do PT de Iaraguá do Sul. Já
o PSDB poderá indicar o vice de An

gela, uma vaga ao Senado na compo
sição comPMDB/DEM oulançarcan
didatura própria. Para o coordenador

regional- do PSDB, Marco Antônio

Costa, é impossível afirmar o que vai
acontecer amanhã.

"O desenho mais fácil é o PSDB

compor a tríplice aliança, indicando o

Paulo Bauer para o Senado. Mas afir
mar não dá. O PMDB vai mesmo in

dicar o vice? A intervenção não pode
acontecer? E se o caso for para a Jus-

• 'l'" dnça: ,m aga.

• �iovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Luiz Henrique (Esq.) foi confirmado ao Senado e Pinho Moreira para ser vice de Raimundo Colombo

"
o PMDB_ vai mesmo -indicar
o vice? A intervenção não
pode acontecer? E se for

para aJustiça?
MARCO ANTONIO COSTA,

COORDENADOR R�GIONAL DO PSOB

"

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

Parcelamento em até lOx no cartão de crédito.

�educaçãO

Inscrições esperam
coligações estaduais

As convenções partidárias já ho
mologaram pré-candidatos a depu
tado estadualem siglas como Pp, PR,
PMDB, PSC, PDT, PC do B e PSB. Po
rém, as inscrições ainda não foram

,

realizadas e poderão sofrer altera

ções com a oficialização das coliga
ções. Segundo o presidente do PDT
de Jaraguá do Sul, Ruy Lessmann, o
partido, que lançou o ex-vereador'
de Corupá Herrmann Suesenbach

para deputado estadual, pode reti
rar o nome da disputa, dependendo
das alianças na proporcional.

.

'As convenções hoje não deci-
dem nada. Como pode um partido

- oficializar o candidato ao governo
e deixar a vaga de vice em aberto?
Falta fiscalização e isso prejudica
a vida dos pré-candidatos para a

disputa proporcional", critica.

ARQUIVO OCP

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DECIDIU REFORMAR A SENTENÇA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

Pasold serájulgado por ação de 2004
JARAGUÁ DO SUL

Uma ação popular do PT con
tra o vice-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) protocolada em 2004

será julgada na Comarca de Ia
raguá do Sul. O processo havia
sido extinto sem análise do mé
rito na primeira instância, mas o

Tribunal de Justiça decidiu que a

sentença terá de ser reformada
na Comarca. A decisão, aprovada
por unanimidade, foi publicada
na última sexta-feira.

Em 2004, o então presidente do
PT, Leone Silva, entrou com uma

ação popular acusando o então

prefeito Irineu Pasold de atentado
a impessoalidade, ao produzir um
informativo com as ações da Pre

feitura, considerado de promoção
pessoal, veiculado irregularmente
antes das eleições. No entanto, a

Justiça extinguiu o processo sem

analisar o mérito com o argumen
to que o processo não poderia ser

uma ação popular e sim uma ação

civil pública.
O PT recorreu e o Tribunal de

'

Justiça decidiu em março deste
ano mandar o processo de volta

para aprimeira instância. O relator
do TJ, Wilson Augusto do Nasci

mento, pediu para que a sentença
seja reformada, pois entende que
o partido poderia sim ter entrado
com uma ação popular.

Hoje pré-candidato a deputa
do estadual, Leone Silva conta que
nem lembrava da ação, pois havia
desistido dela com a extinção do

processo. Já o atual vice-prefeito
afirma estar tranquilo com o an-

damento do processo. .

"O informativo publicado
não tinha caráter de promoção
pessoal ou propaganda política.
Foi algo dentro da legalidade que
fizemos para mostrar o nosso

trabalho. Não entendo porque
esse assunto voltou à pauta, mas
me defenderei dele sem nenhum

problema", declara.

"

Pasold é acusado de usar Prefeitura para auto-promoção
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Política 5

carol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
. \'

Apoios Ap Apeio· Creches
Executiva e lideranças do PP de Massaranduba O vereador Justino da Luz crI') se reúne hoje, às 9 O vereador Caubi Pinheiro Outra reclamação da popula-

se reuniram com o deputado federal João Pizolat - horas, com a presidente daApaede Jaraguá do Sul, Ma- .

(PDT) pede a população para ção, .segundo Pinheiro, é a falta
ti e o pré-candidato a deputado estadual, suplente. ria Tereza Nora. O petista quer verificar a situação da. denunciar ao Ministério.Público de creches no município. Lem-

.' Dieter Janssen. Segundo o vereador José Osnir Ron- 'entidade após ter participado de audiência pública as agências bancárias que não brou que a cobrança costuma

chi, o partido está propenso a fechar o apoio, tam- .. realizada pelaAssembleia Legislativa para discutir cumprirem a lei 3108,' aprovada. recair.sobre a Prefeitura, quando
bém disputado por EniVoltolini e Odacir Zonta. "O

-

o financiamento das Apaes com verbas do SUS. N� e promulgada pela Câmara em a obrigação é das empresas, pre-
consenso no partido é votar em candidatos compro- quarta-feira, Justino também pretende encontrar a de- .

2006. Ela' estabelece 35 minu- . vista na CLT quando houver pelo.
metidos com o município", destacou Ronchi.

. putadaAnaPaula Lima (Pfl.propositora do debate. tos como tempo'máximo para menos 30 mulheres contratadas.
os atendimentos ao público. "Se AndréaVerbinem (DEM) lembrou
não erichermos a mesa do, pro-

.

que pediu ao Executivo a implan
motor de denúncias, a lei nunca tação das "creches domiciliares",

.

será cumprida", sentenciou. , mas a sugestão não foi acatada.

'"

U

APrefeita
Cecília Kon�ll (DEM), atra�és:de

.

seu advogado Moacir dos Santos Silveira, '

protocolou ontem, ao meio-dia e meia,
petição na Câmara de Vereadores

-

soli
citando o' arquivamento do processo que pede a

cassação dela por infração político-administrativa.
. O relatório final da Comissão Processante foi apro
vado �emana passada internamente. e

'

também

enquadrou o ex-secretário Ivo Konell e o ex-procu-
.

radorValmir Elói por improbidade administrativa,
casos qu� não são julgados pela C�mara.

Na petição, 6 advogado sustenta que o inciso VII, .

do artigo 5° do Decreto-Lei 201, de 1967, prevê que o

processo deverá ser concluído em 90 dias, contados da
notificação da acusada. Sendo que a prefeita foi notifi-

. cadano dia 23 demarço, a comissão teria até o dia 27 de
junho, domingo Último, para o julgamento do respecti
vo processo. Lembrou, ainda, que o prazo não pode ser
'prorrogado, justificando o pedido de arquivamento.

Diante de tais argumentos, só uma pergunta
não quer calar: por que o pedido não foi feito
judicialmente?

, .

Ainda não "Repre n
Tem pré-candidato que já se apresenta ao O presidente daUjam, Agostinho Zímmerrnann, '

eleitor como candidato. Entre os dois tem uma participou na última semana da 4a ConferêhciaNa-
distância grande. Para confirmar a participa - cional das Cidades, em Brasília. Também diretor de

ção na disputa é preciso primeiro ter o nome Formação da Famesc, ele se somou aos representan-
confirmado em convenção �, posteriormente, tes catarinenses que levaram 320 reivindicações de-

.-

solicitar o registro de candidatura à Justiça Elei- fendidas na Conferência Estadual, realizada em abril.
toral. o pedido deve ser encaminhado até o dia 5

.. Zimmermann destacou a assinatura, pelo presiden
de julho e, se o registro não for feito pelo partido, ;

te Lula, do decreto que regulamentou a Lei do Sane-
o candidato pode fazê-lo até dia 10.' amemo, aprovada desde 2007.

Enc inh do
O presidente da Comissão Especial de Inquérito daSchüt

zenfest, Jean Leutprecht (PC do B), e o relator Justino da Luz .

(PT), informam que vão amanhã a Florianópolis entregar o re
latório final no Tribunal de- Contas do Estado, para que sejam

.
dados os devidos encaminhamentos e 'investigados os indícios
de irregularidades apurados na organização da festa. Não sei

para que, mas as cópias do' relatório também serão entregues
na Uvesc (União deVereadores do Estado de Santa Catarina) e
àmesa diretora daAssembleia Legislativa.

FALA Aí!

Na última reunião do partido ,

foi decidido que serão 26
nomes concorrendo em todo
o Estado. O meu está lá.

VEREADORA NATÁLIA PETRY
(PSBJ, PRÉ-CANOIDAtA li.
DEPurADA ESTADUAL

.
"

{

!
,--

S ,

\
)-

Pleitos'
Entidades do município, incluindo Acijs, Apevi, OAB, Unerj, CDL,

sindicatos, Arnvali e Pró- Iaraguã, novamente entregam carta conten

do as reivindicações de Jaraguá do Sul eregião, desta vez aos candi
datos a presidente, governador, senador e deputado. A ação lembra

. o que fez o Pró-Iaraguáem 2Ó08, quando por ocasião da campanha
chamou os concorrentes à Prefeitura e à Câmara e os próprios par
tidos e apresentou a lista de prioridades. Só se �spera que cobrem

depois os resultados, ê não coloquem panos quentes, como vêm fa
zendo no âmbito municipal.
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Até que não é ruim
. '

As
visitas, um casá]: de

parentes idosos, chega
ram quando a dona da

.
, casa estava colocando,'
a mesa para o almoço. Após os

cumprimentos habituais; a dona
da casa pediu ao fi-

'

lho mais velho bus-

que ela tinha alergia. Todos insis
tiam que ela escolhesse da: qual
lasanha ela queria, que ambas
estavam gostosas, mas nada. Até
que o marido falou:

- É que ela nunca comeu isso, e
ela não gosta de co

- mer coisas diferentes.
A dona da casa

então foi até a gela
deira e resgatou um
"restô dontê", com

posto
.

de arroz de
'

carreteiro e feijão, e
esquentou para � se
nhora, que aceitou
a comida conhecida

"
caí mais' uma ca

deira enquanto ela
colocava dois pra
tos a mais na mesa.

O almoço da

quele domingo era

lasanha, uma à bo
lonhesa e outra de

quatro queijos por
que um dos filhos
não gostava de carne moída. De

acompanhamento, salada de al
face e tomate.

Assim que sentaram à mesa,
a senhora declarou que não es

tava com fome, que nem,queria
almoçar. O'marido estranhando

"entregou" que ela tinha falado :

que os horários de ônibus de do

mingo eram tão demorados que
,

elá estava até ficando com dor de

cabeça de fome.
A custo, ela se serviu de al

gumas folhas de alface, dizerido

que era o suficiente. Tomate, não,

A dona da casa
então foi até
a geladeira e

.

resgatou um "restô
dontê", composto

,de arroz de

carretelro e feijão.

"
paramátar a fome.

Enquanto isso, o marido, in-
'

comodado com o trabalho extra

dado à dona da casa, continuava

insistindo, sem êxito:
,

- Come, mulher, experimen-
ta. Até que não é ruim...

.

- E foi assim que, a partir desse
dia, sempre que a doria da casa

fazia alguma receita nova, o pri
meiro que provava dizia aos ou

tros membros da família:
- Podem comer. Até que não

é ruim ...

Célia Biscaia Veiga, bancária

EDITORIAL

Sem efetivo
, .

segurariça pública da região é; historica- ,ciais destinados à corporação anualmenté não é

mente, uma das áreas commaior número suficiente nem para repor os PMsque se aposen
__ de reivindicações de melhorias junto ao tam ou 'são transferidos. O efetivo também não é

ovemo do Estado. E, à medida que a ci- suficiente para realizar o monitoràmento das ima-
dade cresce, a lacuna existente noVale do Itapocu é gens das câmeras de vigilância, um aliado contra

sentida cada vez commais força. Reportagens publi-
'

a ação dos marginais. Isso .mostra que as medidas
cadas na edição de sábado - uma delas trata sobre o de prevenção poderiam sermais eficientes se hou
andamento das investigações sobre homicídios rea-, vesse mais policiais para realizá-las:
lízadas pela Polícia Civil, enquanto a outrarelata as

' No caso da Polícia Civil, a falta de efetivo pre-

ações preventivas da Polícia Militar, judica as investigações é im-
- mostram que existe, por parte das, pede O atendimento especia-
corporações, aboavontade ematen- lizado aos casos de violência

, derapopulação de forma adequada. doméstica. Mesmo que seja
No 'entanto, a falta de efetivo para inaugurada nos próximos

.. realizar o trabalho acaba sendo um meses, a Delegacia daMulher
limitadorpara garantir que o resulta- pouco deve influenciar no

do final seja sempre omelhor. atendimento às mulheres víti-
. O comandante do 14° Batalhão ' mas de agressão. Isso porque,

daPolíciaMilitar, Rogério Kurnlehn, observa que as até agora, apenas quatro' policiais e Um delegado
autuações por embriaguez reduziram entre ,2008 e

_
foram garantidos para trabalhar no espaço. Vale

2010, no período entre janeiro e maio: Porém, ele lembrar que, no ano passado, o ex-delegado geral
ressalta que há muitos fatores que interferem nas da Polícia Civil, Maurício Eskudlark, 'garantiu pelo
estatísticas além da mudança de comportamento ' menos dez' policiais para' a região a partir deste

.

dosmotoristas por causa da Lei Seca. Segundo ele, ,

ano" promessa que não foi cumprida e justificada
,

a PM não está conseguindo manter o-mesmo In- com explicações pouco convincentes:
dite de fiscalização por causa da redução do efetivo É preciso que nossos governantes' entendam,
nos últimos anos. de uma vez por todas, que o investimento'contra a

Para se teruma ideia, enquanto a população de ,criminalidade ajuda a impedir que ela cresça. Todo

Iaraguá do Sul cresce cerca de �% ao ano e a frota o valor investido em prevenção certamente émenor
,

cresce aproximadamente 7%, o número de poli- " do que o custo necessário para remediar a situação:
-

'

,

.

DO LEITOR

Felii segundo semestre

Daqui
a pouco, champanhe no gelo. Uma segue. Mas Iembre que ele virá com todos os

.

boa arrumada na casa, no corpo e namen- defeitos e ·cacoetes -, tente saber antes quais
,

� te. Respire fundo. Bota uma roupinha legal; são. Quer uma linda e boa, mulher, esposa,
, Joga pipoca pro ar. Toma banho de sal. Da

.

cheia de predicados? Nos contos de fadas, ami-
,

sete pulinhos aímesmo. O importante é .mandar e gol Na realidade elas existem, mas resistem por
receber uma boa vibração para começar o ano de pouco tempo.
novo, agora no segundo semestre.

Nestes seis meses iniciais,' já
aconteceu tudo-de ruim e mais um

pouco, de terremotos a enchentes
onde havia seca. Da força de todos
os elementos vimos a cara brava,
desconfortável, ameaçadora e pe
rigosa, típica daqueles que estão

, avisando que sempre pode ser pior. ,

Pode piorar. Não brinca, não! Presta atenção!
Mas, como nós somos sempremuito atentos, va

mosmudar esse rumo e é agora. É para já.Apartir de
agora as coisas vãomelhorar, têm demelhorar,preci
sam realmente melhorar. Força nomantra!

Dizem que uma coisa repetidamil vezes torna
se verdade. Diz-se que temos" nós todos, o dom de
mandar ordens para o cérebro; desde que precisas, ,

serão cumpridas pelo destino.Mas tem de caprichar,
pensar direito, de todos os ângulos, refinar.Hámuito
tempo, quem me ensinou isso uma vez me contou
que conheceu umamulher que só tinha um desejo,
que era o de viajar emum cruzeiro. Dito e feito. Con-

.

seguiu. Mas esqueceu de pedir o resto, e quase mor
reu de enjoo na viagem que amargou.

Assim, quer um homem? Se caprichar, con-

Melhor mesmo é usar, esse
/

dom, de forma radical, poucas ve- ,

,

zes na vida. Para poder caprichar. ,

Melhormesmo é usar esse Pense se agorá já não é um bom
dom, de forma radical, .momento, Saia na rua, olhe para

poucas vezes na vida. Para um lado e para outro, observe o

poder caprichar. semblante carregado, o desânimo
no comércio, a falta de perspecti
va'dosmaisjovens, a deseducação

e deselegância que grassa nas ruas.
Em seguida, concentre-se e conclua quenão será

nada fácil se o segundo semestre continuar desse

jeito, tão fatídico, inseguro, com nuvens escuras se

formando, carregadas, elétricas, fatais. Depois que
acontece não tem mais jeito; não adianta ficar re
clamando do prédio se nunca vai a uma reunião de

condomínio, se não votadireito no síndico. Se deixar
que sempre os outros decidam, sejam as maiorias.
Preguiça. Indolência. Cansaço, "Já fiz muito". "Não
quero nem saber!"

.

Justificam acabar o futuro, desistir antes da ba
dalada final? Não. "Themoment is now"! Celebre
mos, pois, o 20�0 que.pode começar agora. Oxalá!

"

"

, MarliGonçalves, jornalista
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mesma bioequivalência de subs
tâncias dos remédios tradícío
nais. "Além dos genéricos terem

,

a dose eficiente, os valores são,
mais acessíveis. As pessoas po
dem comprar os genéricos sem

medo", complementa.
O médico ginecologista e,

obstetra dos hospitais São José
e Iaraguã, Amaury do, Amaral
Teíxeíra, compartilha da mesma

opinião. "Os laboratórios fabri
cantes dos genéricos são. físcalí-
.zados pela Anvisa e passam pelo
teste de bioequivalência", enfa
tíza. No entanto, Teixeira reco
nhece que há profissionais, que
preferem indicar os remédios

,

tradicionais por ter experiência
positiva e de longa data com de-'
terminada droga e laboratório.

,

Outro cuidado apontado pe
los profissionais é sobre a troca de
medicamentos. "Remédios tradi
cionais podem ser substituídos

por genéricos, mas não por simi
.laresporque não são intercambiá
veis com os de referência", destaca
o farmacêutico Sílvio Boppre,

, Hoje os remédios genéricos
enfrentam resistência dentro' de
hospitais tradicionais do país
como Albert Ein_stein, Sírio-Liba-

, nes e Oswaldo Cruz. Porém, não
existem estudos científicos que
comprovem a desconfiança.
• Daiana Conitantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

E

USO de similares gera debate
Especialistas alertam principalmente para falta de fiscalização deste tipo de medicamento

. '. ' '. "
-

AssociaçãoMédica de J�raguá diz que escolha por genéricos é segura. Medicamentos foram criados em 1999

MORADORES LEVARAM CÂMERA DIGITAL, VIDEO GAME E JOIAS _

, ",,'

,
,

ladrões invadem·duas casas na Barra
PIERO RAGAZZr

Solange e o marido Dionísio encontraram a casa toda revirada

t,
;

JARAGuÁ DO SUL
Pelo menos duas residências

na rua Hercílio Bertoldi,- na Bar
ra do Rio Cerro, foram invadidas

_
por ladrões na manhã de ontem.

,

Na casa da professora Solange
Koslowski Nahs, 32 anos, os ban-
didos levaram uma câmera digi
tal e um video game Playstation
2 e reviraram todos os cômodos
em busca_de dinheiro. Em segui-

, da.os criminosos roubaram joias
da casa ao lado, onde também

I deixaram as ferramentas usadas

para arrombar as janelas, entre
elas uma chave de fenda.

"Nós saímos de manhã para
trabalhar e deixar as crianças -na
escola. Quando voltamos, en_
contramos a casa toda revirada",
contou Solange, que registrou
boletim de ocorrência ainda na

manhã de ontem. Ela acredi
ta que o furto tenha acontecido
entre 8h e llh e tenha sido prati
cado por usuários de drogas que
.moram nas proximidades. Se

gundo Solange, outras duas resi
dências da mesma rua já viraram
alvo,de ladrões nos últimos dias.

• Até o fechamento desta edí-

ção, os bandidos não haviam '

, sido localizados.

JARAGUÁ OU SUL

As controvérsias sobre a

eficácia dos medicamentos
-

genéricos ainda dividem
opiniões entre os

especialistas do país,
mas as principais críticas
estão centradas nos

, remédios similares.

Mesmo
após dez anos

sendo vendidos no

mercado
, brasileiro, �

os produtos' íderítifi
cados por tarjas amarelas e pela
letra G em negrito passam por
resistência de .alguns médicos.
Entretanto, isso é o oposto da re-

,_ comendação de boa parcela dos
profissionais de Iaraguá do Sul. '

A Associação Médica' do mu

nicípio, por exemplo" receita. os
remédios genéricos com' segu
rança. Conforme O presidente
da entidade, Rogério Luiz da

Silva, o resultado é eficaz e está

garantido pela, Anvisa (Agencia
Nacional 'deVigilância Sanitária),
responsável por regulamentar
a produção e o comércio desses
medicamentos.

Porém, o alerta fica para a po
pulação não confundir os gené

, ricos com qs similares. Segundo
o farmacêutico Sílvio Boppre,
o .produto similar .não possui a

- -

AI' Mál Oeodoro 930. Ao lado da Caixa EconômIca t:(icleral.
Horário de atendimento: segunda a sexta das 8 às 21h e sábados das 8 às 17h.

I
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Evento discute qualidade
. .

·da ·merendanas escolas
Conferência regional acontece hoje e amanhã, no Centro�mpresarial
JARAGUÁ DO SUL

. Arroz, feüão e alface. Esses
:são QS alimentos favoritos no .

cardápio de Tainá Teixeira, .

12 anos, da escola municipal
Rodolpho Dorribusch.

..

Ogosto
por pratos saudáveis vem do

. incentivo dos. pais e também da
escola. "A gente não proíbe, mas
orienta para eles não trazerem no

lanche guloseimas.Amerenda é saudável,
saborosa e eles gostam", explica a diretora
da unidade, Karin HansenVoigt.

Com o objetivo de incentivar a ali

mentação saudável .entre crianças e

para discutir como melhorar a merenda
escolar acontece nesta terça e quarta-

.

feira, no Centro Empresarial, em. Iara--

guá do Sul, a 2a Conferência de Seguran
ça Alimentar e Nutricional da região da

.

Arnvali. São'esperadas 300 pessoas en

tre diretores de escolas, presidentes de'
APPs (Associação de Pais e Professores),
produtores de alimentos, nutricionistas
e funcionários daVigilância Sanitária.

.

.

Na noite de hoje, a partir das 19h30, a
pediatra Carolina Anacleto abre o even

to com palestra sobre o tema "condu
ta diante de patologias e intolerâncias
alimentares". Na quarta-feira é a ,:ez da
nutricionista, Angélica Magalhães, falar
sobre atenção a crianças com necessi
dades alimentares especiais.

De acordo com um dos organizadores.
do evento, Rainízío Radünz, aos debates

.

promovidos durante a conferência serão
formuladas ações e propostas para que
os municípios possam se adequar à Reso
lução FNDE 38) do governo federal, que
orienta sobre alimentação escolar. "Essa
lei federal estabelece critérios, como por
exemplo, que 30% dos alimentos sejam
de origem da agricultura familiar. As

crianças com algum tipo de intolerãn
cia, também precisam ser atendidas com

cardápio especial", comenta.

COMO PARTICIPAR

A programação inclui ainda oficinas
sobre produção de alimentos, saúde do
educando, segurança alimentar e mani
pulação de alimentos. Temas como obe
sídade, colesterol e diabetes. em crian

ças também serão debatidos.
As inscrições são gratuitas e devem

ser feitas através do site www.jaragua
dosul.com.br.

_ �ebora Volpi ..
dtibora@ocorreiodopovo.com.br

.' .
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. "
A gente não proíbe, -

mas orienta para eles
não trazerem no lanche
guloseimas. Amerenda

r
• é saudável, saborosa e

eles gostam.
KARIN HANSEN VOIGT.
DIRETORA DE ESCOLA

"

• Em Jar�.y'ª"...do Sul,
.

oferecem m�dQ ésco��,r .

.L.._,_ ___,.......__ ",-. ....,;1#

• O munlcfpio busca alternativas para cumprir
com a resolução federal que orienta para que no

. "_mínlmo 30% dos recursos repassados pela União
à aquisição de alimentos consumidos nas escoras

"sejam destlnados a produtores locais.

• Somente.em 2010, estima-se que o governo
federal deva encaminhar cerca de R$,800 mi'l a

Jaraguá do Sul parafinanciar parte da alimentação
servida aos matriculados no Ensino Fundamental.

• Para Santa Catarina inteira, incluindo colégios
e atendem desde crianças Çl adultos, o montante

60,5 milhões. Dessa quantia, mais de
,

iar:n a agriculturà familiar.

Somente na, rede municipal de Jaraguá do Sul, merenda é oferecida a cerca de 13 mil estudantes. Profissionais debatem qualidade

�""•••F"1l"_ 2
Obras'alteram trânsito na regiãOEsgete é .ampliado no muniCípio

o Samae executa nesta semana três intervenções ao longo da rua
Bernardo Dornbusch. O objetivo é permitir a coleta de esgoto nas ruas

Ney Franco, Afonso Bartel, Fritz Bartel, Domingos Sanson e laterais.
Com' isso, quase mil pessoas'passarão a contar com os serviços de es-

. gotamento sanitário que são prestados pelo Samae. A ação integra o

plano de expansão do Samae, que pretende garantir acesso ao esgoto
-tratado a mais de 80% da população de Jaraguá do Sul até 2012.

Os trabalhos do Samae serão concentrados em .

meia pista. Mesmo assim, o trânsito deverá apresen
tar retenções no trecho entre a Caraguá Veículos e a

Marisol. Apesar da sinalização adotada, vale lembrar
.

que motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar
_ pelos trechos em obras. As intervenções devem .per-
manecer até amanhã.

- .
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Todos os 32 estandes da Feira do
Livro foram comercializados e
serão ocupados por 12 livrarias.

CARLOS HENRIQUE
SCHROEDER, DIRETOR-GERAL

COM SEUS L
.-

os
Contagem regressiva: evento começa na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

Um, dóis, três dias. É só
isso que falta para que a

-

Práça Ângelo Plazera, no
_

Centro deJaraguã do Sul,
seja transformada.

. -

A
partir da próxima sexta-

,

feira, quem passar pelo
local verá toda a 'movi

mentação trazida pela
Feira do Livro. Com uma progra
mação intensa e diversificada,
ela tem motivos de sobra para
atrair, crianças, jovens e adultos.

Além das publicações à venda
em 32 estandes ocupados por 12
livrarias; o evento ainda oferece,
ao público um leque de possí
bilidades, ' Para

_
quem gosta de

bate-papo, neste ano, há cinco

opções únicas. Esse é o número
....

de autores de renome nacional .

que ,pass_am' pela cidade durante
a iniciativa. Não bastando" tem
também lançamentos de livros
de escritores catarinenses, exibi
ção de filmes e sessões de conta-

, ção de histórias.
'

.

Conforme o diretor-geral, -

'Carlos Henrique Schroeder,
tudo isso acontece em um espa
ço de mil metros quadrados de
área coberta. Do lado de fora,
há lugar para iniciativas como

aBiblioteca Móvelltapemirim.
Vale lembrar que o acesso à

Feira do Livro é gratuito. Porém,
quem quiser assistir às

-

exibi

ções de cinema 3D desembolsa
R$ 6. Crianças pagam R$ 5.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PROGR"JVlAÇÃO OF'ICIAL
, SEXTA-FEIRA, 2

• 14h _ Abertura
15h _ Palestra com

• 19h _ Mostra de cinema 'Livro

em Cena" com o filme "Balzac e a

costureirinha chinesa"
• 21h _ Encerramento

SÁBADO,3
• 9h -'- Abertura dos estandes
• 9h15 _ Contação de história
•• 10h15 - Contação de história
• 11h15 _ Contação de história
• 16h _ Mostra de Cinema "Livro em

Cena" com o filme "Contos de Wilde"
• 19h _ Encerramento

DOMINGO,4
• 13h _ Abertura dos estandes
• 15h .: Panorama Catarina com

lançamentos dos livros de Ida

Katzap, Marinaldo da Silva, Osório

.Gonçalves, Renato Walter Schuster, -
-

,
Tiago Furlan Lemos, Silvia Nass,
Sandro J. Erzinger, Denise Aidar
Warnecke e Gabriel Gómez

• 19h _ Encerramento

SEGUNDA-FEIRA, 5
• 9h _ Abertura dós estandes
• 10h30 _ Palestra com

Maurício de Sousa

QUINTA-FEIRA,8-
., 9h _ Abertura da feira
• 9h15 _ Contação de história
• 9h45 _ Contação de história
• 10h15 _ Contação de história

.

• 10h45 _ Contação de história
• 14h _ Contação dê história
• 14h30 '- Contação de história
• 15h _ Contação de história
• 15h30 _ Contação de história
• 19h .. "Agora é que são elas" com

Elyandtia Sllva, Adriana Niétzkar e Suzi

Daiane da Silva
-

• 20h _ Lançamento dos livros de
.

, Elyandria Silva, Adriana Niétzkar
e Suzi Daiane da Silva

• 21h _ Encerramento

o
(j)
o
a::
o
LJJ
o,

()
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LJJ
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..J '
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Segundo Schroeder,
programação do evento
privilegia o leitor Mesmo restando três

.

dias

para "a largada da Feira doLivro,
a PraçaÂngelo Píazera já sofreu
diversas mudanças. A monta

"geJ?1,âa esy"utura estáe,m,ijleno
�arid(lmento. e, ségiíndõ' .Cârlos
Henrigue Schroeder, dêntro '�õ
cronograma prevístô,. Depois
de .prontos, 9S estandes devem

. ,

r 14h _ Palestra com Maurício de Sousa '

• 19h _ Alfabeto Móvel com Ricardo
Carona e Eliana .lorges

• 21h _ Encerramento

TERÇA-FEIRA, 6
• 9h _ Abertura dos estendes
• 9h15 _ Contação de história
• 9h45 _ Contação de história
• 10h15 _ Contação de história
• 10h45 _ Contação de história
� 14h _ Contação de história
• 14h30 _ Contação de história '

• 15h _ Contação de história
� 15h30 _ Contação de história
• 19h _ Mostra de Cinema "Livro em

Cena" com o filme "A vida dos outros"
• 21h _ Encerramento

QUARrA-FEIRA, 7
• 9h _ Abertura-dos estandes
• 9h15 _ Contação de história
• 9h45'� Contação de história

.

• 10h15 _ Contação de história
• 10h45 _ Coritação de história
• 14h _ Contação de história·
• 14h30 _ Cóntação de história
• 15h _ Contação de história
• 15h30 _ Contação.de história

> i '

Acompanhe as

novidades e a

programação
da Feira do Livro,

"

na internet: Site:

www.feiradolivro.org
,<

•

'.

Twitter:

@feiráóolivrojs .

SEXTA-FEIRA, 9
• 9h _ Abertura dos estandes
• 9h15 _ Contação de história
• 9h45 _ Contação de história

� • 10h15 _ Contação de história
,� • 10h45 _ Contação de história
a::

� • 14h _ Contação de história
� • 14h30 _ Contação de história • 18h _ "Panorama Jaraguá e Região 3" com

sessão de autógrafos dos livros de João
Luis Chiodini, Sonia Pillon e Gil Salomon

• 19h _ Encerramento

19h - Bate-papo e sessão de autógrafos
com Humberto Gessinger

I

sessão de autógrafos dos livros de Marcelo

Lamas, Rafael Rocha Lopes, Denise
Ravizzoni e Liandro Piske

• 17h _ "Panorama 'Jaraguá e Região 2" com
sessão de autógrafos dos livros deNilza

Helena da Silva Vilhena, Ana Janete Pedri e

Fernando Bastos

1 !

o
,«

�
9
�' DOMINGO: 11
o .

• 13h .: Abertura dos estandes
• 14h _ Homenagem à-escritora

'

Clarice Lispector
• 21h _ Encerramento

• 21h'- Encerramento

SEGUNDA-FEIRA, 12
, • 9h _ Abertura dos estendes
.. • 9h15 _ Contação de histórià
• 9h45 _ Contação de história
• 10h15 _ Contação de história
• 10h45 _ Contação de história
• 14h _ Contação de história
• 14h30...: Contação de história
• -isn _ Contação de história
• 15h30 _ Contação de história
• 19h _ Premiação dos vencedores do
Concurso Jaraguaense de Contos

• 21h - Encerramento

, '

� 15h _ Bate-papo com Moacyr Scliar
• 19h _ Mostra de Cinema "Livro em Cena"
com o filme "Hiroshima meu amor"

• 21h _ Encerramento

SÁBADO,10
• 9h _ Abertura dos estendes

-
• 9h30 _ Cóntação de história

. • 10h30 _ Contação de história
• l1h30 _ Contação de história
• 16h _ "Panorama Jaraguá e Região 1" com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doações de invérno devem.ser
contabilizadas a partir·de hOje

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 29 de junho de 2010

, Podas de árvores estão entre os entulhos recolhidos através do programa

I ,I I

·Prefeituraamplia
.

" �

o programa de

lintpezageraI
Depois de limpo, município
irá receber outros cuidados
JARAGUÁ DO SUL

, Árvores podadas, limpeza
do meio fio, conserto de

.

, paralelepípedos, fechamento.
de bur�cos e tudo o que for
necessário para deixar a

..

cidade mais bonita.'

Esse
é o objetivo da segunda

, fase do programa "Aqui eu'
Moro, Aqui eu Cuido", que
está prevista para começar

.' na primeira quinzena de julho. A
etapae um complemento à limpe
za que está sendo feita em todos
'os bairros da cidade, e que deve
terminar até o dia 3 de julho.

Cada localidade vai receber

atenção por pelo menos uma se

mana. "Um estudo foi feito em

cada bairro e pretendemos focar
na maior 'dificuldade de cada lu

gar; já que cada região da cidade
tem umapeculiarídade diferente",

.

explica. o diretor de Comunicação
da_Prefeitura, Agostinho Oliveira.
O foco principal são itens como

asfalto,mas as mudanças incluem

atémesmo a pintura de placas.
� O programa começa em um

dos maiores bairros do município,
a Vila Lenzi, que vai servir de ter-'
mômetro para a implantação das
futuras ações. Além do mutirão,
que vai incluir cerca de 60 traba

lhadores, panfletos serão distribu
ídos para' que a população saiba
como manter a limpeza e conhe

ça suas responsabilidades, como '

construir e manter, a calçada na

. frente de casa.

Os moradores que tiverem re

clamações podem colaborar para o
"embelezamento" da cidade. Os ja
raguaenses podem ,entrar em con

tato pelo telefone (47) 2106-8199,
_,.

.

as sugestões serão analisadas pelos
responsáveis na Prefeitura e as mu

danças consideradas oportunas se- '

rão incluídas no programa

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

,
I

� r,

Órgà� múmcipa.s
,

, ·estão envolvidos
"..

�
..

JARAGUÁ DO SUL
As doações para a Campanha

'do Agasalho 2010 da Prefeitura
devem começar a ser separadas
ainda hoje - e a previsão é de que
a partir' do fim de semana, pelo
menos os moradores do bairro

Iaraguá 84 possam ter um inver

no mais aquecido.
Como os itens doados ainda

não foram contabilízados 'pela
Prefeitura; a:' primeira entrega
ainda não aconteceu, mas gran
de parte das arrecadações já foi
armazenada no Parque de Even

tos � alguns dos -postos de arre

cadação estavam ficando sem

espaço. "Estamos 'muito felizes
com os resultados" e queremos

distribuir tudo o mais rápido
possível", comemora a diretora
da Secretaria de Desenvolvimen
to Social,Waltraut Nunes. '

,

Outra parte das'doações está
,

no almoxarifado da Prefeitu
ra, para suprir a neéessidade de
"pronta entrega", As doações po
dem ser feitas até o dia 9 de julho,
e a campanha não deve ser pror
rogada. Até agora, os postos mais
procurados foram as escolas
municipais, o Clube de Mães do
Centro da cidade e O Centro de
Referência do Idoso, além de três
pontos disponíveis na própria
Prefeitura. Outras' informações

,

pelos telefones (47) 2106-8242 e,

(47) 9976-0038.'

Quem ainda não se'programou tem até o dia 9 de julho para fazer doações

Sem previsão de tempo
frio nos próximos dias

ESTADO presa de Pesquisa Agropecuá-
" Pelo '. menos nas próximas ria e Extensão Rural de Santa

duas semanas o' Inverno deve Catarina) é de um inverno co

continuar 'com um calor co- mum, que em geral apresenta'
mum de primavera, já que não um nível de chuva menor do

há indícios de nenhuma massa que as.outras estações do ano.

de ar fria potente no Estado. A o- frio deve ser semelhante ao

última que passou pela região, dos últimos invernos' - assim
na semana passada, perdeu a como a presença de geada-e

, força rapidamente. _

'

neve nas serras catarinense e

Em todo o Estado, a média' gaúcha, que pinta a paisagem
de temperatura máxima deve de branco pelo menos duas
oscilar entre 24°C e 26°C, e o vezes ao ano. No Vale do Ita

restante da semana deve ser de pacu,. onde o frio não é tão

tempo firme, com nevoeiros ' presente quanto na serra, as

.

,

ao amanhecer e predomínio temperaturasdevem ficar en

de sol. "É importarite reforçar tre 10°C e 26°C.

que o tempo continua seco, e

'ainda não sabemos se alguma
frente fria pode chegar depois
das próximas duas semanas",
explica o meteorologista Mar
celo Martins.

A previsão da Epagri '(Em-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Prêmio Fine.p 2010
Seguematé o próximo dia 30 de

julho as inscrições para esta com

petição de proposta que distribuirá
prêmios emdinheiro a título de sub

venção econômica que variam de
R$ 120mil aR$ 2milhões, parao de
senvolvimento deprojetos nas,áreas
de ciência, tecnologia e inovação.

Taxa de câmbio·
A projeção para a taxa de cãm

bio no fim de 2010 permaneceu em
R$ 1,80 por dólar. Para o fechamen
to de 2011, a previsão dos analistas

para a taxa de câmbio subiu de R$
.

1,89 paraR$1,90 por dólar.

LOTERIAS
MEGA�SENA

CONCURSO N° 542

08-09-10-13-16

MEGA-SENA
CONCURSO N° 1191

LOTOMANIA
. CONCURSO N° 1048

'1
.

4
37 - 41 - 42 - 45 - 47
5� -52 - 56,.... 63 -.,,76'

, -".�

-

.. ;<_

78 - 86 - 89 - 95 - 99

QUINA
CONCURSO N° 2330

Ol�,17 .z 22 - 38 - 67.

DUPLA SENA
CONCURSO N° 875
Primeiro sorteio

07 -:,08 -10 � 12 :-'18 - 40· ,

., Segl,lndQ sorteio .

O� - 11 t: 15 ..... 20 .:22 � 45

-- LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04461

Prêmio. Bilhete Valor do Prêmio (R$)
" 10 83.488 1 �OOO.OOO,OO
2° 42.773

.

32.000,00
3° . 34.723 27.000,00
4° 57.431 14.300,00.
5° 76.637

"

12.120;0'0

Mercado Regional .

Lourival Karsten

Inglês é mandatário
Cada vez mais, os anúncios de emprego para cargos de

.

nível mais alto trazem uma exigência: fluência em inglês ..
Na região, onde o comércio exterior e o relacionamento
com fornecedores e cliente. é mais' intenso, o domínio do

inglês tem sido mais que um diferencial. É uma exigência.
No entanto, apenas o conhecimento da língua inglesa não é
suficiente para os negócios, pois o trato com contratos, pro
postas, guias de importação e exportação e assim por diante

.exígem um tipo diferente de fluência. O domínio do inglês
comercial. Em Jaraguá do Sul a ALPS Idiomas possui cursos

. específicos voltados não só para o aprendizado da língua, mas
também p�a o domínio dos termos comerciais e as situações
envolvendo negociações. Em turmas específicas é possível
aperfeiçoar estes conhecímentos, interagindo com outros

-

alunos em situações que simulam a realidade do mercado.

. Klabin investe
.

.
.

.

Amaior fabricante de papéis do Brasil volta a investir e uma das

plantas beneficiadas é a de produção de kraftliner (papel de em-
.

balagem)
.

em Santa Catarina. Foi aprovada a modernização
da unidade de evaporação da fábrica de Otacílio Costa (SC),
por R$ 35 milhões, para reduzir o consumo de energia. Nessa
mesma frente, a empresa está instalando uma caldeira de bio
massa de R$ 35 milhões no local, que será concluída no início
de 2011. A fábrica de Otacílio Costa produz hoje 340mil tonela-

'

.

das de kraftliner por ano. A Klabin está investindo ainda namo

dernização da produção de papelão ondulado e na compra de

novas impressoras. Em julho, entra em operação uma nova linha.
de produção de sacos industriais na unidade de Lajes, para subs
tituirmáquinas antigas, com investimento de R$ 15,6 milhões.

Economia. 11

Pesquisa do IBGE mostra que
o brasileiro está poupando cada
vez menos. Isso é preocupante.
Há 34 anos, 16% do dinheiro era

de aumento de patrimônio. Agora,
é menos de 6%. Outro dado im

portante é que famílias chefiadas
.

por 'mulheres gastam 15% menos

que a média, enquanto as chefia
das por homens, 7% amais.

Posse na ACISBS .

Acontece no dia 16 de julho a

cerimônia de posse da nova díre
toria da Associação Empresarial
de SãQ Bento do' Sul. Trata-se de
mais uma associação empresarial
do norte catarinense que empos
sa sua nova diretoria este ano.

Apevi nos bairros
o próximo evento será hoje

às 19h30, naArena Jaraguá. Além
do congraçamento e troca

.

de .

cartões, está programada a pá
lestra "Como atrair, conquistar
e manter clientes", com Lidiane
Laurindo.

INDICADORES,

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

.. -0,63%
lJJ#illif!/lifilfjJ!IJ',jJlEli!l1liJiilNlmgfflil�/11ilJ1/ili1!1H11iJ/ff/§J/I!1IJJI{/]J!Ij!i!Ii;nillii/�'!1i1iIJJIit!i!�J!i,'IlI!!JiI/fIlI!iiiJ!idAAJ'lil1!iW1!It,li1JJi�1i!iiil_'1filIlli!illtiijJjiflJ!'''JlP!fti1ii11i111!ii!i,'ifJHjj�,'ri1l!fJ!�t!l!IiiGiiiiil!jl:!!21iJl!.'iifJ/IlI!!'i1f:/!IIi!iijj{iil!il1!fflI}!!llJ1iiJJjii1.JIJiIl!!ii1i;,IIl!1!,'fIf!Ji'JWI'

REGISTROl)E IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL / SC

IsaMartaMohr Ziemann, Oficiala do registro de imóveis da comarca de Iaraguá do sul/SC, tor
na público pelo presente edital, que ROLF JUNG, CI n° 239.874-SESPDC-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 1 ° 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-SC, conforme certidão n0121/2009, expedida em
28.10.2009, assinando como responsável técnico, o té'cnico' \\ :.... ... /., .

. em agrimensura e arquiteto Franklin de Oliveira, CREA .�./J ��ê;;.,f'.·' .,'
-

"

. ,} V I( ?',....

n024869-3, ART n° 2838537-9-.0 desmembramento é de /i'íV /' �.'\':""-,.".��
caráter residencial, possui a área totál de 4.700,25m2, sendo

,. »:

�. \ """"'-"'-ir<",
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.

AOficiala.
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comemorou mais um
aninho de vida no diá

24 de junho, seus pals lhe
desejam muitas felíddades

A gatinha Amanda
S. Salai completou sete
aninhas dia 26. Os pais

. Andrea e Álvaro desejam
. multas fellddades

.

Julia Marquardt comemorou
seu 10 aninho no dia 15. '

.

Os pàis Noeli eWilmar e
demais familiares desejam
.:. muitas felicidades ,;

'. Futuros atletas, os gêmeos Henrique e Guilherme
Marquardt juntos com o Brasil na luta pelo hexa.

Olha quelinda a Maria tuíza Pereira Gonzalez, de apenas dois meses

"/

Leonardo completou mais um ano de vida dia
20, os familiares e amigosmandam abraços

Os pais Giseli eWellirigton Bêcker e familiares
, parabenizam a pequena Eduarda Becker (Duda),

que dia 18 càm.ple!ou seu primeiro aninho

"

A turma do Infantil II ampliando os conhecimentos sobre os
animais-no��ológico dePomerode com a professora Débora

O timeda.Anna Towe Nagel, patrocinado pela FuturoApartamentos, que ficou vice-campeão no.Moleque'
Bom De,Bola 2010 - Feminino, e irá represe�ar a cidad�'�Jaraguá dó Sul,·na·�ta� regiona� do carilpe.onato '.
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Sair decena

Uma
amiga veio chorar as pitan

gas. Há oito meses anda de rolo
com um sujeito que deixou cla
ro logo nas primeiras vezes que

não quer namorar, que gosta, adoraestar
com ela, mas não quer nada sério. Toda

vez que ele liga, ela cede.
_ Sempre que

ele pede, ela vai. Agora me diz, se ele de

fato deitou as cartas na mesa e ela aceí-:

tau, por que a cobrança? Se ela quer algo
mais, uma relação duradoura, já deveria
ter pulado fora! Se, em oito meses, ele

não mudou de ideia, não vai mudar! A

não ser, claro, que ela decida ser firme e

recuse seus convites, e então talvez ele
sinta saudade e decida assumir, embora
as chances sejambem remotas. O que ti

rar disso tudo? Sé a intuição diz que ele

Vão quer, melhor ir com calma. Agora, se
ele próprio nos diz que não quer.... alôu!

. -

Vazai, garota, vazai!

O·CORREIO DO POVO • Terça-feira, 29 de junho de 2010 Mulher 13

Universo TPM

·ElijaneJung

- OBA! E JOGA!
Na novidade que a COca Cola está lan

çando: Gloss nos sabores dos seus refrige
rantes.Definitivamente amarca jápercebeu
a "era da mulherização", onde nós mulhe-:

TRICOTANDO
- •.Eujáhavia dado um
toque sobre asfotos que são
colocadas na internet, em

• redes sociais. É bom ficar
atenta e preservar não apenas

,

a sua imagem física. Cuidado
_
também ao colocar fotos da

família, do carro, da casa e' até
da rua onde vocêmora. Olho:
aberto!

• A Copa é o assunto de
praticamente 100% dos sites,
seja emmatérias sérias, em
charges oupiadinhas. Sem
contar os sites -que aliaram

.

aquilo que brasileiro mais' ,
'

- gosta: futebol no campo e

mulher na arquibancada. É
musa para todo lado...

'

Tire os sapatos
e pise firme.

•Hoje é comemorado oDia
-do Dublador, profissionais que
usam avozparaque os' filmes,

-

séries, desenhos, etc, possam
ser assistidos emportuguês.
Que fique claro: geralmente,

- não é esseprofissional que faz a
tradução, apenas empresta a V(JZ.

'

•Acho que sou fruto da
imaginação, a imagemviva
da ilusão.Palso faz-de-conta
do que sejaumamulher, ou
umamiragem de um déjà vu

_.

qualquer,Você não sabe, eu :
"

também não sei. Somos o todo
feito de nada. (PaulaTolIer - O
que é.que eu sou),

ECA! ABANDONA
res precisamos ser agradadas, levando em

conta nosso poder de compra. Voltando ao

gloss, tem de Fanta, Coca Cola e baunilha.

Agora é esperar chegar por aqui e se jogar.

Essa mulher mandona que há em você e

que faz seu homem de encanador, eletricista,
- pintor...Você pode esperarumamãozinha do
seu namorado,mas fazer deleum escravo dos

seus desejos e necessidades não é nada sau
dávelpara o relacionamento.Assim como nós
odiamos nos sentir a cozinheira, a lavadeira,
a faxineira, eles também se sentem usados.

"-

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, eu tenho maniade perguntar a cada namorado novo so-

_

·bre suas ex-namoradas e também fico fazendo comparativos entre os

meus ex-amores e o amor do momento. Quero deixar de ser assim,
pois isso já tem estragado alguns bons relacionamentos. O que fazer?

R: Cara leitora, querer saber das outras demonstra muita insegu
rança da sua parte e essas comparações entre os seus homens, pa
rece uma busca por uma perfeição que você não vai encontrar. Talvez

o que falta é um cara responder a sua pergunta de "Como era -sua

última na-morada?" com um "Muito melhor que você". Talvez assim
.

você pare com essas nçuras e entenda que ele está exatamente com

quem quer estar. Os homens não têm o hábito de ficar com alguém
que não têm vontade ou no mínimo desejo físico. Exceto se ele estiver

cesesperado, ou bêbado. Pense nisso.

,

CTRL C + CTRL V

� C!lU.í li. SMrL'r;!

/
e(l�'-I o Ct$I!�o.

�CIl"-'O�O!

/
'fiOlle oecR/.tl'O!
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CRÔNICA
QUARTh\-�EIM' "

Q6JI�A-FEIRA

Quintana e os jacatirões

Começou
o inverno, mas desde o outono,

.

quando ainda nem era frio, as flores de ja-
catirão de inverno - omanacá-da-serra - já
tinham começado a florescer por. todo o

sul. Os manacás-da-serra não são tão numerosos'

. -quanto o jacatirão nativo, que floresce no fim da

primavera e vai até meados do verão, mas desa
brocham lindamente nessa época e colorem e

alegram nossos dias frios, .até os'mais chuvosos,
quando a gente não tem coragem de botar a cara

pra fora de casa.
Inverno não é'estação de

flores. Não' é? Pois floresce o
.

jacatirão de inverno, floresce a

azaleia, floresce o flamboiã, flo
'reste o amor-perfeito, floresce
até o ipê. Então não é, também,
uma estação demuitas cores?

No meu jardim, reduzido jardim, único peda
çinho de terra desnuda, em volta da minha casa,
tenho meus pés de manacá-da-serra. E eles tam
bém começaram a, florescer espetacularmente,
dando um ar de felicidade à frente daminhacasa
Sãomuito jovens, pequenos, eu diria quase anões,

, coisa demenos de ummetro de altura. Mas desa
brochammuitas emuitas flores, com aquelas pé
.talas grandes que se abrem brancas e depois vão

,
mudando de cor, passando para o vermelho, num
degradê rápido, até chegar ao lilás.

,

Perto de onde moro existem, outros jardins
com manacás-da-serra (ou jacatirão de inverno);
No supermercado, um pouco mais longe existem

atémajestosas árvoresdeuns quatro ou cincome
tros de altura, e por todo lugar a gente encontra a
cordo jacatirão.Mas parece que só eu as vejo.Nin
guém comenta, ninguém para um segundinho
para admirá-las, e eu fico um pouco triste com'

essa perda da capacidade do ser humano de ver
o belo. Deolhar e ver. No supermercado do qual
falei acima, por exemplo, existiam cinco árvores

, fabulosas, mas no ano'passado duas secaram.

Uma terceira está com QS galhos secos da me

tade para baixo e florida da
metade para cima. Só ficaram
duas saudáveis, esplêndidas
telas coloridas deMãe Nature
za. E ninguém parece ter visto
a tremendaperda ou mesmo a

beleza das sobreviventes.
Então leio um poema de

Quintana e chego 'à conclusão de que ele, o poe
ta passarinho; talvez tenha razão, mais uma vez:

"Todos osJardins deviam ser fechados, / com altos
murosdeum cinzamuito pálido, / onde uma fon
te / pudesse cantar / sozinha / entre o vermelho
dos cravos. / O quemataum jardim não émesmo
/ alguma ausência / nem o abandono... / O que
mata um jardim é esse olhai vazio, / de quem por
eles'passa indiferente:"

Pois então nãO'será isso?Não serápor isso que
árvores tão belas quanto .os pés de jacatirão mor
rem e a gente fica sem as su� cores?

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

ii ....

Um Olhar do Paraíso,'
Após atingir enorme sucesso com a trilo

gia O senhor dos Anéis e King Kong, o dlre
tor Reter Jackson reuniu um elenco de peso
para revisitar um de seus temas prediletos: o
sobrenatural. Assim, el� narra a história dos
familiares de uma menina que 'foi violenta
mente assassinada, e aborda como cada um

deles lidá com a dor do acontecimento - sem

desconfiar que o espírito da garota os obser
va bem de perto.

CLIC �DO LEITOR
A Kika e·a

Clarinha são a

prova de que cão
e gato podem ser

companheiros.
As duas são dos
leitores Marcelo e

Cristiane Nunes.

Envie sua foto para redaçao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
,
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, l7h40, 19h35,
2ih30 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, 19h, 2lh30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Sex and the City 2 (Leg)
(l5h30, l8h20, 2ih -sex, sab, dom, seg,ter)

• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, 19h, 2�h30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
'. Simplesmente Complicado (Leg) (14h20, .16h40,
19h, 2ih20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Toy Stor'y 3 (Dub) (13h50, l5h45, l7h40, 19h35,
2ih30 - qua, qui)

JOINVILLE
.,Ciné Cidade 1

.

• Príncipe da Pérsia (teg) ,

(19h, 2lh20 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Pânico na Neve (Leg) (15h, l7h -se><, sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - qua, qui)
• Cine Cidade :2
• Os Homens que Não Amavam as Mulheres

(15h, i8h, 2lh - todos os dias)
• Prfncipe da Pérsia (Leg) (19h, 2lh20 - qua, qui)
• Pânico na N,eve (Leg) (14hl0 - qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2lh30 - sex)
(14h, l6h30, i9h, 2lh30 - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (OOhOl, i3h40, l6h20, 19h, 2lh40 -

qual (13h4o; l6h20, '19h, 2lh40 - qui)
• Cine Mueller 2
• Quincas Berro D'água (Nac) (17h, 19h30, 22h -sex)
(14h30, l7h, i9h30, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14h20, l6h45, 19h20, 22h : qua, qui)
• Cine Mueller 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac)
(19h15, 2lh45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• PrínCipe da Pérsia (Leg)
(16h45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Esquadrão Classe A (Leg)
(14h15 - sab, dom, seg, ter)
• l:ÓY Story 3 (Dub) (13h30, l6h, l8h45, 2ih20 - qua, qui)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, l8h30, 2lh � sex)
(13h30, i6h: i8h30, 2ih - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (OOh15, l3h50, l6h30, 19h10, 2:).h50-
qual (13h50, l6h30, 19hi0, 2lh50 - qui)
• Cine Garten 2
• Prfncipe da Pérsia (Leg) (16h40, 19h20, 2ih50 - sex)

, (14hi0, l6h40, 19h20; 21h50 - sab, dom, seg, ter)
,

(14h20, i9h30 - qua, qui)
,

CINEMA �

• Plano B (Leg) (17h, 22h - qua, qui)
• Cine Garten 3
• Plano B (Leg) (16h50, 19h:l,.O, 2lh20 - sex)
(14h20, 16h50, 19h10, 2lh20 - sab, dom, seg, ter)

,

• Toy Story 3 (Dub)
,

,

(13h40, l6h20, l8h40, 2lhl0 - qua, qui)
.. Cine Garten 4
• O Golpista do Ano (Leg) (18h50 - sex)
(13h45, l8h50 - sab, dom, seg, ter)

• O Escritor Fantasma (Leg) (16h20, 2lh40 - sex, sab,
dom, seg, ter) Toy story 3 (Dub) (14h, l6h40, 19h,
2ih40 - qua, qui)

"

-

• Cine Garten 5
,

• Olhos Azúis (Nac)(17hl0, 19h40, 22h - sex)
(14h30, l7hi0, 19h40, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14hl0, i9h20 - qua, qui)

· ° Escritor Fantasma (Leg) (16h50, 2lh45 - qua, qui)
'. Cine Garten 6'

,

• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 21h30 - sex)
(14h; l6h30, i9h, 2lh30 -sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Dub) (OOhOl, l3h30, l6hl0, i8h50, 2ih30
- qual (13h30, i6hl0, l8h50, 2lh30 - qui)

. BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, l8h30, 2lh - sex)
(13h30, l6h, i8h30, 2lh - sab, dom, seg, ter)'

• Ecllpse-Dub) (OOhOl, l3h30, i6hl0, l8h50, 2lh30
- qua) (13h30, i6hl0, l8h50, 21h30 - qui)
• Cine Neumarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2lh30 - sex)
(14h, l6h30, i9h, 2lh30 - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (OOh15, l3h50; l6h30, i9hl0, 2lh50
- qual (13h50, l6h30, i9hl0, 2lh50 - qui)
• Cine Neumarkt 3
• Quincas Berro D'água (Nac) (16hi0, l8hÓO, 2ihi0 -

sex) (13h50, i6hl0, i8h50, 2ihl0 - sab, dom, seg,
.

ter) (14h30, l7h, 19h30, 22h - qua, qui)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (16h20, 19h10, 2ih20 - sex)
(14hl0, l6h20, 19h1O, 2lh20 : sab, dom, seg, ter)

• Cartas para Julieta (Leg) (16h50, 2lh20 - qua, qui)
• Cine Neumarkt 5
• cartas para Julieta (teg) (17hi0, i9h20, 2lh40 - sex)
(14h30, i7hio, i9h20, 2lh40 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, l6h20, i8h40, 2lhl0 - qua, qui)
• Cine Neumarkt 6
• Príncipe da Pérsia (í.eg) (17h, 19h30, 22h - sex)
(14h20, l7h, i9h30, 22h - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (14h, l6h40,
19h,Lih40 - qua, qui)

. ' NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo pesquisa ó que representa a máscara.

Madame Gilda fala com Vicente .que VitóriajViviane
precisa de proteção. Guilherme diz a Mariana que
svsou aos filhos que vai se separar. Clara chama Ma
teus de pai. Madame Gilda anima Viviane para sua

mudança. Mariana afirma a Luciana que só vai na
morar Guilherme depois que ele se separar de Judite.
Antônia pede ajuda de Hilda para arrumar o quarto
de.Daniel. Vanessa diz a Jane que não quer se apaixo
nar. Antônia discute com Sofia. Gilmar conversa com

Fernanda e não atende a ligação de Leninha. Beatriz
fica inconformada ao pensar no DVD com a gravação
do furto das joias. Judite .atirma que Tadeu e Laura
não irão mais ver Guilherme. Gilmar se surpreende,
por não ter que ir buscar Viviane. José pega Vitória/
Viviane na casa de Dalva.

•

TEMPOS MODERNOS
Zeca pergunta se Nelinha desistiu de se casar

por sua causa. Leal enfrenta Niemann. Túlio se en

contra com Jannis. Ramón descobre que Jannis e

Túíio pretendem se mudar. Maureen vai à casa de
Nara e leva os filhos de Bodanski para o apartamento
de Leal. Goretti diz a Heloísa que ama Bodanski. Go
retti desmaia ao ouvir que os rapazes são filhos de
Bodanski. Zeca se revolta ao saberque foi Nara quem
contou para Nelinha que Leal não é seu pai. Nelinha
faz Zeca prometer que nunca contará 'a Leal que ele
não é seu pai. Goretti expulsa o marido de casa. Zeca
tenta beijar Nelinha, mas ela evita. Zeca ameaça ir
embora de casa e Nara tinge que está perdendo o

bebê. Nara procura Niemann e diz que tem uma infor

mação que ele pode-usar contra Leal.

PASSIONE
Agnello se interessa por Lorena. Iotó perdoa

Clara. Diana pede para Mauro levá-Ia para sair. Beri- '

lo faz Jéssica acreditar que eles tiveram uma grande
noite de amor. Olavo liga para Bete. Lorena fica con

trariada com a lnslstência de Lia para que ela leve
, Agnello em casa. Saulo critica a esposa para Sinval. '

,Clara pede'para Totó ajudá-Ia a convencer Gem
ma de que ela é uma boa pessoa. Diana fala com

Mauro que vai se separar de Gerson. Bete diz que
vai contar para Olavo sobre o filho que eles tiveram
no passado. Càndê afirma para Felícia que não vai
revelar que ela é mãe de Fátima. Agnello pensa em

Lorena. Diana e Mauro se beijam. Gemma interroga
Totó para saber onde ele esteve. Benedetto conta

para Gemma que Clara está de volta. Danilo vence a

corrida. Gemma exige que Clara vá embora,

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ajuricaba fica possesso ao ler mas-orna man

chete cobrando respostas ao assassinato de Dirce.
Lincon conta a Ellen que quer a destituição de Ajuri
caba da delegacia. Ellen sugere que Lincon lance
um abaixo-assinado da população pedindo para
colocarem o delegado para fora. Sereno diz a Pa
trícia que quer um livro do Dostoievski. Larissa diz
a Nicolau que está feliz com a reconciliação dele
com Érico. Nicolau ouve Érico falando ao telefone
'com Heleninha. Lincon conta a Carmem que Pa-
trícia disse que ela está perigosamente linda e ele
não pôde discordar. '

'

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

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você terá habilidade para conci-

liar prazer e diversão com trabalho e

metas a cumprir; Hoje, a sensação de bem

estar estará associada aos amigos, paren
tes e pessoas da sua estima. Aproveite as

boas 'companhias!

TOURO

(21/4 a 20/5)
Háum nítidodesejo de se desta-

car profissionalmente, mas, mes

mo assim, você não deve perder o foco.
de 'suas necessidad,es emocionais. Traçar _

prioridades pode ser fundamental neste

dia de hoje.
'

O GÊMEOS
' "

.

(21/5 a 20/06) ,

A Lua, em sua Casa da Fé, indica
que você deve renovar as suas es

peranças e ampliar os seus horizontes hoje.
Não se surpreenda se tiver maior percepção
do futuro de sua vida e dos sentimentos ..

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Você sentirá necessidade de ava-

liar o que é de fato importante em

sua vida: separe o que deve ser preservado'
do que já não serve mais. O mesmo se dá

no plano dos relacionamentos e no amor.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Vênus, em seu signo, pode deixá
lo mais atraente aos olhos dos ou-

tros. Bom dia' para zelar pelos rela

cionamentos a fim de torna-los cada vez'
melhores . .À noite, poderá ser o alvo -das

atenções.

VIRGEM

(23/8 a 22/9) ,

./ Agarre a chance de se dedicar a

uma tarefa que exija concentra

ção, isolamento e sigilo profissional. Isso
vai te fortalecer. Sua vida amorosa vai

exigir escolhas e, talvez, ficar só será sua

melhor opção.

LIBRA
_

I
•

(23/9 a 22/10) .

-

A sensaçao de bem-estar que tera
nesta terça vai estar vinculada ao

convívió com as pessoas da sua estima. No

campo afetivo, a sintonia com o par estará
como sempre desejou, melhor impossível:
Boa sórte!

ESCORPIÃO ' ,

_

,

(23/10 a 21/11) -

'

Há um nítido desejo de se des-

tacar profisslonalrnente, mas

mesmo assim você não deve perder o

foco de suas necessidades emocionais.
No campo afetivo, controle o desejo de se

aventurar demais.

� SAGITÁRIO
'

'ff:11) (22/11 a 21/.12) .

,

Siga as suas convicções e não
terá do que se arrepender. Ativida

des que exijam conhecimento específico
vão fluir com mais facilidade. O astral é de
grande sintonia na vida ,a dois. Aproveite o

momento!'

CAPRICÓRNIO'
(22/12 a 20/1)

,

Cortes no orçamento serão inevitá-
veis para organizar sua vida financeira

e você sentirá a necessidade de avaliar o que '

deve ser preservado ou não. Na vida a dois,
afaste-se de quem não o merece.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você terá mais espontaneidade

com a Lua em seu signo. À noite,
o desejo de .agradar as pessoas que ama

deye sé manifestar. Mostre-se mais gentil e
�

capaz de ter certas delicadezas.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
A Lua transita pela última Casa do
seu Horóscopo, indicando que você

terá mais sucesso ao agir com discrição e

sigiro. No romance, b amor pode exigir sacrifí
cios; mas não deixe sua autoestima cair.
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Ana MariaBraga
volta a encontrar ex

,

Apesar do anúncio oficiál da separação, Ana Ma
ria Braga e O ex-marido Marcelo Frisoni continuam
saindo juntos. Os dois foram vistosjantando e esta
vam acompanhados dos filhos do' empresário. Eles

, demonstraram que a amizade continua. Ana.anun
ciou a separação no dia 16 de junho e negou-ter um
caso com seu professor de dança, afirmação dada
por uma reVista.

Isabeli Fontana fala
.'

'

da sexualidade de ex
lsabeli Fontana concedeu uma entrevista polê

mica ao Jornal da Tarde, na qual falou do relacio

namento com o ex-marido, Henri Castelli. Indagada
sobre as 'suspeitas da sexuaHdade de Henri, a mo

delo respondeu: "Muita gente me falou antes de eu

me casar. Para mim, cada um é cada um. Mas acho

que hoje você precisava fazer essa pergunta para a

Fernanda Vasconcellos" (atual namorada de Henri).

DIVIRTA-SE

Novo papai·no pedaço
, Dois amigos se encontram depois de muito tem

po sem falar e começam a colocar os papos em dia:
- Puxa, quanto tempoque não nos falamos cara!

Como vão as coisas?
.

- Eu estou ótimo € você?
.

- Eu também estou legal, acabei 'de receber uma

notícia: vou ser pai pela primeira vez!
- Que legal! Parabéns! E a sua mulher está feliz

b� ?tam em., . .

_ 'Por enquanto está! Mas, na hora q�e ela sou-
,

'ber, vai ficar uma fera!

·Sylvester
Stalonne'vai
se aposentar
Sylvester Stallone 'está pla

nejando se aposentar da atua

ção e se centrar em sua faceta
como diretor de cinema. O intér
prete está certo de que sua car
reira profissional _

como ator já
terminou e, por isso, quer se

dedicar a, esta· outra parte do
mundo cinematográfico, "Minha
grande meta é seguir os passos
de Clint Eastwood e continuar

dirigindo filmes sem a necessi
dade de estar r}_eles", confessou.

Mãe do Rei do Pop
.

está endi"idad,a
Katherine Jackson, mãe do falecido cantor Michael Jackson, está com pro

blemas financeiros. De acordo com o programa E!News, Katherine e os filhos do
cantor têm que viver com apenas US$9 mil mensais. Katherine afirma que e�se
valor não é suficiente para dar uma vida de qualidade aos três filhos do astro,
além dos gastos com alimentação, roupas e segurança. Estima-se que Kàtherine

'

já deva de US$'9 milhões a,US$ 12 milhões.
.

Beyoncé.e Jay-Z
estão, em crise

O casamento da cantora Beyoncé com o can�
_�or e produtor Jay-Z, pode estar em crise. O princi
pal problema enfrentado pelo casal é a questão
'filhos', já que Beyoncé quer-dar esse seguinte
passo em sua relação, e o marido, mirando no

futuro, acredita que ela ainda precisa traba
lhar mais antes de se entregar à matemldade.
Um amigo do casal disse que Jay-Z sonha em ser

pai, mas que filhos podem complicar sua agenda
de shows e trabalho.

SUDOKU-

ANIVERSARIANTES
2816

SOBRE O JOGO
É uin jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
,

em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada
quadradode 3x3.

Jairo dos G. e Souza

Kétsya 1e�rçmdberg
f

teonardo �_. de SouZa
Paulo C. Beoker '
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moagoncalves@netUJ10.com.br

Moa Gonçalves�
Dazaranha

No
próximo dia 16 de julho, o promoter Neni Iunkes vai sacu

dir aMoinho Disco com uma grande festa. Será ô show com a

banda Dazaranha, uma das melhores do Sul do país. Vai per
der? Os ingressos para o evento já estão à venda na Licoreria

e no posto Mime Matriz.
-

Recaída
Provando que a fila anda, a

administradora de olhos fatais
Amanda Luiza Moras, que ter

minou o rápído affair com Julio
Lopes, O Iuca, voltou aos braços
do antigo amor Sidnei Noronha.
Os dois estão acertando os pon
teiros de novo. O amor é sempre
surpreendente. Para acompa
nhar, nada melhor que um cho

pp da Kõnigs Bier. ,

, Dica de
terca-feira

-."

Curtir as delícias do Mr. Beff.
O deckmais famoso de Iaraguá

Joelma e Canizlo
Zímmermann, no

coquetel de 10 anos da loja
de Decorações Denan

NAS RODAS '-

�' Na batuta daminha amiga
SymoneMatos, hoje começa a

-

,

atuar em Jaraguá do Sul, uma
unidade do banco Panamericano,
especializado em financiamento
de veículos, crédito pessoal,
crédito consignado e diversos
produtos para a cidade e toda a

região. Bola branca!

• Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se: o boa
gente Jandir Sanson foi o mais
querido aniversariante da cidade,
domingo. E vai adorar saber que
foi lembrado!

• A revista NossaSaúde, editada
pela revista Nossa, na edição

- de julho, estampa o renomado
médico ginecologistaDr. Antônio
Beleza.Vale conferir.

• O amigo Luiz Fernando
Wolf, o popular DlNeniWolf,
movimenta hoje a noite o

futebol 7a Divisão, em torno
- dos integrantes do "Looks",
uma deliciosa galinha caipira.
A ocasião é para comemorar a
idade nova ocorrida dia 25.

'

É O amOr
O jovem bom vivant Edgar Rosa

Jr. vai virar homem sério: No final
de semana ele oficializou o noivado
com sua bonitaHelenaBauer. O ca

samento fiçou marcado para mea

dos de 201L E viva o amor!

Vive Ia vie
Circulando nos lugares da

moda e chamando atenção
por onde passa.a bela modelo
Caroline Elis Dias. Ela que vive

_

uma fase solteira, tem curtido
com as amigas os lugares mais
movimentados. -

A eseritora Dóraci
Morgam, ao lado de
sua filha Meg, no
lançamento de seu
livro "Sobreviventes
das Chamas" no
último sábado,
na Adega Airoso
Menezes

o presidente da Acijs, Durval
Marcatto Jr e sua esposa,
a dentista Cleonice, na 2,O� ,

Noite do Queijo & Vinho.

t:1 f

�-- .. 'Pr3rque.qlle "�r II
um happy lioúr,0u noite
diferente, hoje o restaurante

japonês Kantan tem festival
de Sushi.

• O meu abraço de hoje
, cheio de energias positivas
vai para o pessoal bacana

'

do Despachante Cilo. Galera'
esperta que atende muito
bem. Parabéns!

• A Portec do amigo Alberto
,

continua comemorando os 10
anos de sucesso em Iaraguá
do Sul.

'

'.

....

\<Vww,.-bueltermanll'l_ cO'O) .. b Ir

"
Quem olha para
fora, sonha; quem
olha para dentro,

desperta,
,CNn.JUHG

"

'Leitora tiel
A leitora fiel de hoje é

Andréa G-imenez, esposa
do supervisor do futsal dá
Malwee, Cleber Rangel. Ela

também acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

��
• -

,Placetour
47 3275.0028

.

www_placetour_tur.br
'

suzana@.- .....IuI'.....
ltIIUlFilrr>rô_�, 9011 mUllDJOl�.MI.'\I'l3L

• Julnur Rozza ,eRosâng .,,_
'

Schmitz festejaram seus"
_.

"aniversários ontem. Mil vivas!

• O presidente da fundação
cultural jaraguaense, Iorge
Souza, está a 'mil com
os'preparativos para as

coIÍJ,emorações de ành!:er$ário
de-làraguã, dia 25 d� j�?:,
• 110 sonho e a esperança são
dois calmantes que a natureza

concede ao ser humano."
(Prederico I)

• Doe agasalho!

Com essa, fui!

NaD���m�I!!�����e�mo�}!���.tnside-
rada pormuitos amelhor da região.

-
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PREVISÃO DO TEMPO· .....

\

�'
JotNVJllE
• Â
17° 19°

SOL PERMANECE
o dia começa com
nevoeiros ao amanhecer.
,e sol entre nuvens

J
no decorrer' do dia. f

Temperatura em elevação . �':,
àtarde. Esse clima deve '. \
continuar durante a

,Çf)
CANotNHAS
• Â
13° 20°

semana.

.. SEVOCÊVAI PABA. .. ,

'tft8MBUOO
�o

.

Tempo encobert,o
durante todo o dIa.

.

'Chuva isolada pode. doda
, ocorrer no peno
... - Atemperaturamanlla.

'la'poUco entre a , .

OSCI.oea
mínima ge 13 CQ
máXima de 16 C.

/

Jaraguá do Sul
e Regiãõ.
HOJE

MíN: 16°C c:�:5-�
MÁX: 20°C ��-"'.

QUARTA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

QUINTA
MíN:'12°C
MÁX: 23°C

SEXTA '

MíN: 12°C
MÁX: 23°C'

TE E U

Sensaeãovaria
�

nas regiões.de se FR EF

Tempo muda a
partir do dia 10
Na próxima semana o tempo

será mais seco em Santa Catarina.
As temperaturas devem ficar eleva
das, especialmente à tarde. Perto do
dia 10 de julho, há indícios de mu

dança significativano tempo com o

deslocamento de uma frente fria.

./

Sensação térmica mínima

hoje.é agradável ria maior parte
do Estado. Nas regiões,' Norte,
Oeste, Meio-Oeste e Extremo

.

Sul a percepção da temperatura.
varia de looe a 15°C. Na região
de São Ioaquim, a sensação rní
nima deve ficar entre O°C e 5°C.,
e na região de Tubarão, entre

15°C e 20°C.

� .,J:!.�.it,-�)
.

0
.

,�"

V. (_�
.. u, ,

Ensolarado Parcialmente Nublado !nstável
Nublado

-
Trovoada

,

CRESCENTE,MINGUANTE CHEIANOVA

',"
'V,4/6Chuvoso

c

ueremos
.., A

rv

Duvidaria
Geraldo
Estado

Secretaria de
Estado da
Administração
www.sea.sc.gov.br SANTA CATARINA
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃP
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a lici-

tação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 92/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO, ARGAMASSA E IMPER

MEABILlZANTE. • RETIRADA_ DO EDITAL: A partir do dia 29/06/2010, das
8:00 h às11 :30 e das 13:00 às 16:00 h

• DATA DA ABERTURA: 09/07/2010 14:00h
.o Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do �AMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 -:- Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
EsClarecimentos adicionais poderão ser obtidosatravés do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

VENDE-SE
Distribuidora de alimentos e bebidas em Jaraguá do Sul, com 3 anos de mercado, boas marcas com representação exclusiva e bem

estruturada. Aproximadamente 700 clientes ativos. Valor R$ 260.000,00, aceita-se propostas. Interessados contatar Simone no fone: 9128-2036.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNIC�PAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - se-

A'{ISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a lici-

tação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 93/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: SERViÇO DE TRATOR ESTEIRA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/06/2010, das 8:00 h às 11 :30

e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 09/07/2010 10:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.coni.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00.

'Nelson Klitzke - Diretor Presidente

Protocolo: 149663 Sacado: ÍWMUNDO BORGES CPF: 391.287.259-72 cedente:Í'EI1IAS
KRUTZSCH COMVAR MAr CONSf ITOA' CNPJ: 09.666.596/000 Número do Título:
2200 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO
NOMlCAFEDERAL DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 158,00 .Líquídação após a inti-

_ mação: R$10,4O, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$-20,80, Edital: R$IO,4O

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDElW1VADOBRASIL-

ESTADO DE SANTACATARINA ,

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul- Carlos
FabricioGriesbach, Tabelião'AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
•Telefone: (47) 3273-2390 •Horário-de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

, .' ,'EDITALDE INTIMAÇÃo. .'

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados' a partir da publicação
deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade de oferecimento de resposta escritâ no mesmo prazo, sob pena,
de, em não 6 fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser (em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica'da Serventia ou, ainda,
porque ninguémse dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelá apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cfc 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 149500 Sacado: AClEIDA MARIA NAIZER CPF: 895,984.409-82 Cedente:
AGENCIA COSMOS DEVIAGENS ITOA CNPJ: 76,366.673/000 Número do Título:
ACÍElDA-03 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação APresentante:
BRADESCO DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 395,97 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: 1Í$1O,4O
------------------------------":.._------_:._------------"----------_ _:.------------------"---------------------

Protocolo: 149754 Sacado: ADRlANOVOlMIR NEUMANN CPF: 026.040.679-19
Cedente: ENOC QE SOUZAME CNPJ: 01.894,632/.000Número doTítulo: 000043890 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:UNlBANCO-UNIAO DE
BANCOSBRASILEIROSS.A. Datavencímento: 15/06/2010 Valor: 438,90 Líquídação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O

Protocolo: 149223 Sacadó: AlÇlRIO RONCHI CPF: 574260,829-20 Cedente: ME-.
1l\LURGICA E COMERCIO MARMIL ITOA CNPJ: 79.860,649/000 Número do Título:
004963 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 68,66Liquidação após a intimação: R$10,40, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149745 Sacado:ANDERSONALVES DEMlRAJÍIDACRUZ CPF: 068,016.939-47
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDlJlDRES LESSMANN l4D CNPl:
85.315.042/000 Número do Título: 26083 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASlLEmOS S.A. DataVen-

. cimento: 15/06/20ro Valor: 209,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

, .

Protocolo: 149765 Sacado: ANDRE KNUPP CPF: 084,617:967-99 Cedente: UNlBANCO
- UNlAODEBANCOSBRAS.ILEIROS SA Número doTítulo: F05 Espécie:Duplicata deVen
daMercantilpor IndicaçãoApresentante:UNlBANCO-UNlAODEBANCOSBRASILEIROS
S.A. DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 2.400,00Liquidação após a intimação: R$IO,4O,
Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149234 Sacado: ANDRE RICARI)O HOFERMANN CPF: 582,748,809-78 Ce
dente: VALERlO DEREm CEF: 291.275,139-04 Número .do Título: 004778 3 Espécie:
ChequeApresentante:VALERlODEREm DataVencimento: 13/08/2009 Valor: 1.290,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
m40

.

Protocolo: 149750 Sacado: ANDRIORAFAELMAIA CPF: 056,504.409-56 Cedente: ENOC
DE SOUZAME CNPJ: 01.894,632/000 Número do Título: 000000286 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:UNIBANCO-UNlAODEBANCOS BRASI
LEIROS S.A. Data Vencimento: 13/06/2010 Valon 286,00 Liquídaçãà após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 149760 Sacado:ANGEID JOAOMARGUTEJUN]OR CPF: 071.188,5Q9-50
Cedente:UNlBANCO - UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Número do Título: 401

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante; UNlBANCO-UNIAO
DE BANCOS BRASILElROS S.A. DataVencimento: 12/06/2010. Valor: LOOO,OO liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149855 Sacado:ANTONiO SPEZI1\. CPF: 066.561.029-72 Cedente:VIDRACA
RIAPlAZITOAME CNPJ: 03.757,628/000 Número doTítulo: 3356000 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASII,SA DataVencimento:
16/06/2010 Valor: 374,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 4,74, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149695 Sacado:CARLOS FRANOSCO FACUNDES CPF: 682,593.529-15
·

Cedente: MErAWRGICA A.M ITOA EPP CNPJ: 85.141.026/000 Número do Título:
S5329OO3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA DataVencimento: 15/06/2PIO Valor: 205,00Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149337 Sacado: CARLOS FRANOSCO GODOI CPF: 043,073,609-6(; Cedente:
TECNOMUIT DO BRASIL ITOA CNPJ: 03.491.884/000 Número do Título: 6675/07 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO J1?Ú S.A. Data
Vencimento: 08/06/2010 Valor: 255,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

. .

Protocolo: 148874 Sacado, CCTPROMOCOES E EVENTOS ITOA CNPJ: 11.318.349/000
Cedente: EDITAL lMPRESSAODE PAINEIS ITOA CNPJ: 77.903,300/000Número do Títu
lo: 2572

, Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: EDITAL lMPRESSAO DE
PAINEIS ITOA DataVencimento: 15/04/2010 Valor: 2,048,00 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 1491U Sacado: CESAR GEFUNI PADIlHA CPF: 078.926.549-41 Cedente:
CENTRO DE FORMACAODECONDuroRES LESSMANN ITO CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero doTítulo: 26927 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: UNlBANCQ-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10/06/2010
Valor: 283,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,20, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

•

Protocolo: 149647 Sacado: CEU E MAR COMEROO DE ROUPAS UVA ME CNPJ:
10,859,880/000 Cedente: CONFECCOES FEROZ ITOA EPP CNPl: 03,396214/000 Número
do Título: 3954/C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVencimento: 03/06/2010 Valor: 465,52 Liquidação após a

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

Protocolo: 149648 Sacado: CEU E MAR COMEROO DE ROUPAS ITOA ME CNPJ:
10,859,880/000 Cedente: CONFECCOES FEROZITOA EPP CNPJ:03,396.214/000Número
do Título: 395MB Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVencimento: 04/05/2010 Valor: 465,52 Liquidação após a
intimação: R$IO,40, Condução:R$'8,96, Diligência: R� 20,80, Edital: R$'IO,4O

Protocolo: 149743 Sacado: CIDINElBElARMINOMORENO CPF: 022.703,179-20
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDlJIDRES LESSMANN ITO CNPJ:
85,315,042/000 Número do Título: 26432 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

· IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVen

cimento: 15/06/2010 Valor. 154,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
32,20, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

•

.

Protocolo: 149570 Sacado: DAVID SCNElDER CPF: 580.754.969-49 Cedente: BRASEUO

INDUSIRlAE COMERCIO DEMAQUINAS LIDACNPJ: 01.768,763/000 Número doTítulo:
1424009 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO

BRASIL SA DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 62,15 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

�._-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 149742 Sacado: DEISI CRISI1NA QEOUVEIRA CPF: 010,095,689-06

Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDuroRES LESSMANN ITO CNPI:

85.315.042/000 Número cio Título: 24878 Espécie: Duplicata deVenda Mercaritil por

Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVen-

· cimento: 15/06/2010 Valor. 151,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$

13,19, Díligêncía: R$ 20,80, Edital: .R$ 10,40

Protocolo: 149703 Sacado: EUD FORTE COM DE ARI1GOS DO VEST ITOA CNPJ:
07,868,081/000 Cedente: KAlHAUNAS INDUSIRlA E COMEROO DE CONFECCOES
CNPJ: 03.691.967/000 Número doTítulo: 3452003 'Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA DataVencimento: 15/06/2010 Valor:
242,26 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: 'R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

'

-------------------------------------------------------------------------------------------;:.--"'----------

Protocolo: 149101 Sacado: ElMA MACIEL AlMEIDA CPF: 786.38Ll99-6S Cedente:
CENTRODE FORMACAODECONDuroRES LESSMANN ITO CNPJ: 85.315.042/000 Nú
mero doTítulo: 26292 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/06/2010
Valor: 152,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 17,41, Diligência.R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149397 Sacado: ElMO FISCHER CPF: U4.198,819-49 Cedente: GRA1TQFAC
FOMEN1D E ASSESSORIA COMERCIAL ITOA CNPJ: 03,625,949/000 Número do Título:
268-14 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

,

BRASIL SA DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 2.200;00 Liquidação após a
intimação: R$10,40; Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80,Edital, R$ 10,40

, .

-------------_-------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 149553 Sacado: ESQUADRÍAS DEALUMlNIO FIGPEIRACPF: 562.256.609-68
Cedente: RONDAVIGIlANCIA E SEGURANCA ITOA CNPJ: 08.898:8281000 Número do
Título: 00010104 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por IndicaçãoApresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 75,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149577 'Sacado: ESTOFADOS RECH lND E COM ITOA-EPP CNPJ:
10,737.215/000 Cedente: BRUNO NICOLEITI TECIDOS ITOA CNPJ: 01.l29,943/000
Número doTítulo: 00449301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - DataVencimento: 14/06/2010 Valor: 350,87 Liquidação
após a íntímaçãõ: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 26,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149547 Sacado: FRANOSCO JOSE MADER CPF: 060.935.009-93 Cedente:
RM COMEROO E SERVICOSAlJID ELEIRICOS II' CNPJ: 06.153,403/000 Número do,
Título: 152100!l Espécie.Apresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencímen
to: 10/06/2010 Valor: 130,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149275 Sacado:GALETAGUZZOU AGUZZOU ITOACNPJ: 11.065.575/000
Cêdente: ESCRITORIO CONTAB!LBUCHMANN se ITOA CNPJ: 76.371.582/000 Nú
mero doTítulO:.l920 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 10/06/2010 VaIar: 543,00 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Conduçã?:R$4,74, Diligência: R$20,80, Edital:.R$10,4O
_----------------------------------_..._-------------------------�-------------------------------------------

Protocolo: 149526 Sacado: GENECIQUVEIRA SILVA CPF: 721.329.579-91 Cedente: D]O
!MOVEIS ITOA CNPJ: 83,540.187/000 Número do Título: l.OTÉ89MS/28 Espécie: Du
plicata de Venda Mercaiitil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 10/06/2010 Valor:419,05
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,4O

Protocolo: 149516 Sacado: GERAUlO'PAULORODRÍGUES 1UI'!Il0 CPF: 980,563,521-04
Cedente:BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561,615/000Número doTítulo: 3674252976 Espé
cie: NotaPromissóriaApresentante:ADVOCACIABEIlJNATI PERFZS/C DataVencimen
to: 21102/2008 Valor: 2.551.07 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149757 Sacado: GISELEAP.MORRIESEN DOSSANTOS CPF: 379.887.888-92
Cedente:ALESSANDRACARlAMA1SCHI1ZKY CNPJ:05.67.6:ij)2/000NúmerodoTítulo:
566666 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO:
UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 15/06/2010 Valor: 631,27
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, EditaI;.
R$IO,4O

Protocolo: 149410 Sacado: GUAPOS CHllll BUFFET ITOA CNPJ: 07215,044/000
Cede�te: D ITAUA GRANITOS ITOA CNPJ: 02,997,899/000 Número do Título: 1744003

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA Data�ncimento: 15/06/2010 Valor: 253,83 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O

'

Protocolo: 149666 Sacado:HÍlARIoUBlNSKl CPF: 517.957.369-68 Cedente: BOGO RE

CAPADORA DE'PNEUS ITOA CNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 10.377-1

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERAL DataVencimento: 1lI06/201O Valor: 453,29 Liquidação após a intima
ção:'R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149746 Sacado: ]EANlNEROSEWMBARDIMACHADO CPF: 074.690.938-18
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDuroRES LESSMANN ITO CNPJ:
85.315,042/000 Número do Título: 27Ul Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: UNlBANCO-Í1NlAODEBANCOS BRASILEIROS S.A.' DataVen
cimento: 15/06i2010 Valor: 228,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
'4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

Cedente: BANCOFlNASAS/A CNPJ: 57,561.615/000Número doTítulo: 3695367799 Espé
cie: Nota PromissóriaApresentante:ADVOCACIA,BEIllNAII PERFZS/C DataVencimen
to: 13/08/2008 Valor. 5,�68,74Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$14,60,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

'

Protocolo: 149310 Sacado: JOSE JAIR CAWN CPF: 070,997,039-00 Cedente: DENTAL
PLUS ITOA CNPJ: 03,964,470/000 Número do Título: 184937. Espécie; Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCOMUU1-

, PW DataVencimento: lP/06/201O Valor: 189,90 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O ,_'
Protocolo: 149280 Sacado: JOSEMARCIOSOARES CPF:'181.782,51O-OO Cedente: CASAS

DAAGUAMA,TERIAIS PARACONSTRUCAO ITOA CNI'J: 75:362.160/002Número doTítu
lo: 227408/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO.
DOBRASILSA DataVencimento: 10/05/2010 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$14,80, Diligência: 1\$ 20,80, Edital: R$IO,4O

Protocolo: 149453 Sacado: JOVEllNAMARIAG. FAGUNDES SILVA CPF: 348.314.609-15
Cedente: COMEROO DE PNEUS BATIsD\ ITOA CNPJ: 79,383.030/000 Número do Tí
tulo: 681629 O Espécie: Cheque APresentante: COMEROO DE PNEUS BATISTh LIDA
DataVencimento: 27/01/2010 Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con
.dução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149538 Sacado: lAEROO DE OI1VEIRAATIl CPF: 260.216,238-86 Ceden
te: CONDOMlNIO RESIDENCIAL PLAThNUS CNPJ: 09.425.247/000 Número do Título:
9200005979 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação .Apresentante: CAIXA
ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 172,87 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

-

Protocolo: i49661 Sacado: IAYOUTARQUITETURAEDESING ITOACNPJ: 07.095.614/000
Cedente: UGUE JAWC COM EQUlP CONSTR CIVIL ITOA CNPJ: 00..951.865/000 Nú
mero do Título: 000037 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
·tante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 1l/06/201O Valor: 220,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23,Diligência: R$ 20,80, Edítal; R$ 10,40

Protocolo: 149554 Sacado: LB DA COsTh & CIA ITOA CNPJ: 05,747.317/000 Cedente:
RONDAVIGIlANCIAE SEGURANCA ITOA CNPJ: 08.898.828/000 ,Número doTítulo:
00010056 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação .Apresentante: CAI"
XAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 90,00 Liquidação após a
intimação: R$10,4O,Condução: R$ 20.23,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 149364 Sacado: liMPEXCEL PRODuroS DE liMPEZA ITOA ME
CNPJ: 07.483,630/000 Cedente: INOXPOOL INDUSIRlA E COMERCIO ITOA CNPJ:
03,967.929/000 ,Número do Título: 7510/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BRADESCO .DataVencimento: 09/06/2010 Valor: 1.080,43,Liqui

, dação apõs a intimação:R$ 10,40, Condução: R$ 21,§4, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149024 Sacado:UNDOMARPEREIRADASn.VA CPF: 03622L739-47,Cedenre:
JOCIMARA SEVEGNANl CPF: 032.109.329-13 Número doTítulo: 01l0! Espécie: Nota
PromissóriaApreséntante: JOCIMARASEVEGNANl DataVencimento: 01/05/2008 Valor:
1.512,89 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80,

, Ijdital: R$ 10,40
.'

,
'

______________________________________________________________ ..ll.. .: _

Protocolo: 149524 Sacado: MAICONHAMERSCHMIDT CPF: 033,811.389-44 Cedente:
.COMERCIAL HAVEG ITOA CNPJ: 01.914.457/000Número <ia Título: 17251-2 Espécie:
DuplicatadeVendaMercantil por Indicação.Apresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL
DataVencimento: 10/06/2010 Valor:60,OO .Líquídaçãoapõs a-intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O

Protocolo: 149659 Sacado: MASSA FAill COM E FAB PROD 'AL ll'ÔA CNPJ:
08,722.197/000 Cedente: FSSA lND E COM DE PROD'-AUMENTIOOS ITOA CNPJ:
03241.442/000 Número do Título: 27939 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação .Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 1l/06/2010 '

Valor: 1.132,5O Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$IO,4O

Protocolo: 149803.- Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL ITOA CNPJ:
08,722.197/000 Cedente: FSSA lND E COM DE PROD AUMENTICIOS ITOA CNPJ:
03241.442/000 Número do TItulo: 27939/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA'FÇI)ERAL Data Vencimento: 14/06/2010
Valor: 1.132,50 .Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edi�: R$IO,4O

Protocolo: 149761 Sacado: MAURIOO IARAPACHECO CPF: 740,887269-87 Cedente:
UNlBANCO - UNlAODE BANCOS BRASlLEmOS SA Número doTítulo: F22 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS
BRASlLEmOS S.A. DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 1.500,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência:R$ 20,80, Edital: R$_IO,4O
Protocolo: 149753 Sacado: MAURO DE MEILO EVANGEUSTh CPF: 070,052.209-
35 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDlJIDRES LESSMANN ITO CNPJ:
85,315.042/000 Número do Título: 26566 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BÀNCOS BRASlLEmOS S.A. DataVen
cimento: 15/06/2010 Valor: 330,00 Liquidação apõs a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
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BANK BRASÍL S.A. BANCO MUU1PW CNPJ: 01.701.201/000 Número do Título: Protocolo: 149329 Sacado: NEURA OUVEIRAMESQUI'D\ME CNPJ: 32.955.981/000 Ce-
40360183115 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: NOVA dente:VRACESSORIOSPDITOA CNPJ: 05,129,757/000Número do Título: 1419-2 Es-

GESTOES SERVICOS ECOBRANÇA DataVencimento: 23/04/2009 Valor: 67,056,29 Liquí- . pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO rD\Ú S.A. Data

dação após a intimação:R$IO.40, Condução:R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,42' Vencimento: 07/06/2010 Valor: 457,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
.' R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

• _

Protocolo: 149471 Sacado: JOAO BODDENllERG CNPJ: 80.942.659/000Cedente: BANCQ
ABC BRASIL SA Número do Título: 0000568003 Espécie: Duplicata de VendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO rD\Ú S.A. Data Vencimento: 15/06/2010 Valor:

. 380,58 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40'

Protocolo: 149451 Sacado: JONATHAN SANTOS SILVA CPF: 075.787,IQ9-74 Cedente:
COMERCIO DEPNEUSBAIlSTh ITPA CNPI: 79,383,030/000Número doTítulo: 01 Es

pééie: Duplicata deVendaMerrantílépresentante: COMEROODEPNEUS BATISfA ITOA
DataVencimento: 25/05/2010 Valor: 686,00 Liquidação após a intimação: R$IO,40, Con
dução: R$14,60, Diligência: R$20,80, Edital:R$IO,40

Protocolo: '149528 Sacado: JOSE CARLOS DA ROSA CPF: 249.279,969-72 Cedente: D]O
!MOVEIS ITOA CNPJ: 83.540.187/000 Número do Título: 358/lPTUOO2 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 186,43 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con
dução: R$13,19, Diligência: R$20,80,Edital:,R$IO,4O
'Protocolo: 149514 Sacado: JOSEDONIZETEALVESDOSSANID CPF: 829,79I.U9-53

Protocolo: 149548 Sacado: NEURIMAGMHAESDEPAUlA CPF: 575275,559-04 Ceden
te:RMCOMEROOESERVICOSAU1DELEIRICOSII CNPJ:06.153,403/000Númerodo
Título: 01254 Espécie: Apresentante: CAIXA ECONOMlCAFEDERALDataVencimento:
10/06/2010 Valor. 80,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Dili-

-

gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10.40

Protocolo: 1.49233 Sacado: OUVIARlTA CPF: 927.550,629-91 Cedente:ARMAZEM FRU
TAS EVERDURAS ITOA EPP CNPJ: 05.652,657/000 Número doTítulo: (>00078 7 Espécie:
Cheque Apresentante: ARMAZEM FRUTAS EVERDURAS ITOA "PP Data Vencimento:
22112/2009 Valor. 2í8,90 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,71, Di
ligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149895 Sacado: PATIUCIA CRISflNA ALVES CPF: 085.265,969-50 Cedente:
SITMAQ S/A CNPJ: 79.922,639/000 Número do Título: 5435*003 Espécie: Duplicatà de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
16/06/2010 Valor. 372,97 Liquidação após a intimação: R$IO,4O, Condução: R$14,60, Di
ligência: R$'20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149556 Sacado: RAIO QEL SOL AGENCIA E TURISMo ITOA CNPJ:
03.634.475/000 Cedente.. CIZESKl INC ADM E EMP !MOBlllARlOS ITOA CNPl:
79.251.534/000Número doTítulo: 4325/10 Espécie: Apresentante: CAIXAECONOMlCA
FEDERAL DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 235,00 Líquídação aposa intima
ção: R$IO,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O

. Protocolo: 149763 sacado: RENAlDAKELMAMUD MARTINS CPF: 510,693,002-25
Cedente: UNIBANCO - UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Número do Título: 402

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO
DE BANCOS.BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 12/06/2010 Valor: 2.300,00 Liquida
'ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

, .

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

Protocolo: 149435 Sacado: ROMEU COElHO OPF: 009.143.789-02 Cedente: CASAS DA
AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UVA CNPJ: 75.362.160/002Illúmero do Título:
194510/4 Espécie: DuplicatadevendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASIL SA DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 337,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,4O

Protocolo: 149508 Sacádo: SANDRAMARIA PEREIRACPF: 590.369.310-53 Cedente: CAI
XAECONOMlCA FEDERALCNPJ: 00,360,305/041 Número do Título�041716000008Espé
cie: Nota Promissória Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento:
29/09/2008 Valor. 15,000,00 Liquidação após a jntímação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência:R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

,

Protocolo: 149729 Sacado: SANDRO ROBERTO pEREiRA CPF: 588,237.949-00 Cedente:
RAMIRES DE MIRANDA - ME, CNPJ: 10,195.481/000 Número do Título:-OOO142.1 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
DataVencimento: 15/00/2010 Valor: 98,70 LiC],uidação após a intimação: R$lO,4O, Condu
ção: R$13,89, Diligência;,R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
____________________ wo -------------_.:._------------------------------------

Protocolo: 149515 Sacado: SERGIOLUIZ USBOA CPF: 862,697,809-00 Cedente: BANCO
FlNASA S/A CNPJ: 57,561.615/000 Número do Título: 3699133407 Espécie: Nota Pro

missóriaApresentante:ADVOCACIABEIllNATIPERFZS/CDataVencimento:09/e9/2008
Valor: 5,906,37 liquidação após a intimação: R$IO,4O, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$
,20,80, Edital: R$lO,4O

Protocolo: 149512 Sacado: SHIRLEYRODRIGUESDOS SANIDS CPF: 575,030.799-91 Ce
dente: BANCOFINASAS/A-CNPJ: 57.561.615/000 Número doTítulo: 3678816165 Espécie: .

Nota PromissóriaApresentante: ADVOCACIA BEUJNAII PERFZ S/C DataVencimento:
10/03/2008 Valor: 2.702,84 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149513 . Sacado: SIDNEI CAPPEIlN CPF: 025.572,539-60 Cedente: BANCO
FlNASAS/A CNPJ: 57.561.615/000 Número doTítulo: 4209498559 Espécie: Nota Promis
sória Apresentante: ADVOCACIA BEIlJNATI PERFZ S/C Data Vencimento: 06/01/2009
Valor: 2.916,04 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149186 Sacado:TIiE BElLEVENTOS ITOAME CNPJ: 07.215.044/000 Ceden
te: GETUliO NILO NOGUEIRA IENZI CNPJ: 82,739.434/000 Núinero do Título: 126165
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERAL DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 3.72,08 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10;40
-------------------------.,.-----------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 149537 Sacado:VAlDECIR DA SILVA cPF: 936.436.679-49 Cedente: COMER:
00 DEMATERIAIS DE CONSTR PONnJAL CNPJ: 05,939.929/000 Número do Título:
9503 A 9505 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil portndicação Apresentante: CAIXA
ECONOMlCAFEDERAt DataVencimento: 10/06/2010 Valor: U3,OO liquidação após a
intimação:,R$IO,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149180 Sacado: VAlDERES ZIMMER DA SILVA CPF: 896,151.400-82_ Ceden
te: RCF INCORPORADORA ITOA CNPJ: 10,746.753/000 Número do Título: NPOOOO495
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante; BANCO DO BRASIL
SA DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 731,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149551 Sacado: VANDO VIEIRA DE LIMA CPF: 048,220.619-57 Cedente:
vAi.oocm HAAS ME 8NPJ: 03,986.145/000 Número do Título: 2«41-2 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 208,OO-Liquidação após 'a 'intimação: 'R$ 10,40, Con
dução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149552 Sacado: VANDO VIl'JRA DE LIMA CPF: 048.220,619-57 Cedente:
VAlDO<;IR HMS ME CNPJ: 03,986.145/000 Número do Título: 24473-2 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ÉCONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 76,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40
______________________________________________________---_4- --:--------------------------------------

Protocolo: 149096 Sacado:VANlLDEMARCEIlNORAMOS CPF: 690,934.319-00 Ceden
te: CENTRODE FORMACAO DECONDuroRES LESSMANN ITO CNPJ: 85,315,042/000
Número doTítulo: 24861 Espécie: Duplicata deVenda,Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DataVencimento: 10/06/2010
Valor: 106,00 Liquidação após a intimação: R$ 10.40, Condução:'R$. 32,90, Diligência: R$.
20,80, Edital: R$10,4O

-

Protocolo: 149461 Sacado: VIA ANJO lND E COM DE CONFECCOES ITOA ME CNPJ:
11.012.165/000 Cedente: FAVO MALHAS ITOA CNPJ: 82,983,404/000 Número do Título:
roere Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
,BRASIL SA DataVencimento: 13/06/2010 Valor: 265,04 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 149616 Sacado: VIA ANJO IND.COM, CONFECCOES ITOA ME CNPJ:
11.012,165/000 Cedente: FAVO MALHAS ITOA CNPJ: 82,983.404/000 Número do Título:
144/B Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO'
BRASILSA DataVencimento: 14/06/2010 Valor: 245,20 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
----------------------------------------------------------------

----:-----------------------------------

Protocolo: 149507 Sacado: ZILDA DA SILVA CPF: 621.064.819-34 Cedente: CAIXA ECO
NOMlCA FEDERAL CNPJ: 00.360,305/041 Número doTírulo: 041716000006Espécie: Noia
Promissória Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 20/03/2008
Valor: 12,000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

. ,

----------------------------------------------,..--------------------------------------;------------------

CarlosPabrídoGtiesbach,Thbelião

, ,
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'TA A J:.

ffBordadosassumeaponta
'Na última rodada equipe venceu e passou o Flamengo na classificação'

. Cruz de Malta (camisa branca) venceu a primeira partida e terminou com a terceira colocação do turno, deixando o Botafogo em último lugar

JARAGUÁ '00 SUL

No apagar das luzes do
primeiro turno da Taça,
O Gorreio do Povo, o

-

JJ Bordados/Conservas
Vi,da Verde garantiu a

,

I�derança isolada.
té a penúltima rodada o

Flamengo liderava a com-
.

petição comoito pontos e

JJ tinha seis. Como o ru- ,

bro-negro folgou no fim de semana
bastou ao vermelhinho daTuaMar
tinsderrotaroVitóriapor2x1, no sá-

.

bado, parasuperar o Flamengo.
No primeiro tempo do jogo,

realizado no estádio "João 'lúcio
. da Costa, nenhuma das equipes
balançou as redes, Quem chegou
mais perto foi o JJ, que desperdi
çou uma cobrança de penalida
de nos acréscimos. A vitória e o

'consequente 'título do turno' ini
ciaram aos dois minutos do se

gundo tempo, quando Fernando
recebeu em velocidade e desviou
com categoria na saída do golei
roWagner. Aos 17, Maicon apro
veitou um contra-ataque para
ampliar a vantagem. O auriverde
do Rio da Luz só descontou aos 44,
mas já era tarde demais para bus
car o empate.

Na partida dos dois últimos
colocados, realizada no doiningo,
melhor para os visitantes do Cruz
de Malta, que conquistaram a pri-

meira vitória na competição, .por .

2x1 sobre o Botafogo.: Os atuais
. campeões saíram na frente aos 17,
quando Cícero aproveitou uma

desatenção da zaga alvinegra, re
cebeu sozinho na pequena área e

. colocou pata o fundo do gol.

o Botafogo deixou . tudo igual
aos 42 minutos do primeiro tem-

. po, com Candango. Vaé, cobrando
pênalti aos 32 do segundo tempo,
garantiu a primeira vitória dos atu

ais campeões na Taça OCP. Assim o

time cruzmaltino passou o 'fogão na
classificação e. terminou o turno na

terceira colocação. Já para o alvine

grorestou a lanterna.
Pela competição de aspiran

tes, JJ Bordados/ConserVas Vida
Verde eVitória ficaram no empa
te sem gols, A partida Botafogo
e Cruz de Malta foi paralisada
ainda ,na primeira etapa edeve ir
à julgamento no TJD da Liga Ia
raguaense. O Vitória é o líder da

categoria, corri oito pontos.
A sexta rodada da Taça OCP

,

acontece no domingo, dia 4. OVI- '

, tória recebe-o Botafogo no Hugo
Koehn, ,enquanto JJ Bordados/
Conservas Vida Verde e Flamengo
jogam no João Lúcio da Costa. O
Cruz de Malta folga.

CA (JfJf' "."'� "'rrrI.J l:tEfi
.... ,. " , " " , .. " , ".",.", '" .�::J!I . "'.''', .. . .. ,. . .. "., " .. "c , , , "............ ..• ..,.... .", .. , ,

CLASSIFICAÇÃO Resultados
JJ Bordados 2x1 Vitória

Botafogo 1.x2 Cruz de Malta

saRodada

pomlngo (4/7)
15h30 . Vitória x Botafogo
15h30 - JJ Bordados x Flamengo

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. EfL'.'I"ll/lIBnlf,il!

OGP��'- ASPI N�rES
..............................., ;

..

._.

CLASSIFICAÇÃO
JJ Bordados OxO Vitória

Botafogo x Cruz de Malta*

6"Rodada

Domingo (4/7) .

13h30 - Vitória x Botafogo
13h30 - JJ Bordados x Flamengo

* sobjúdice

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórlas: E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
r'�m'''''''''-''''.,i7lWiI!;�il''''''"ijJjjPró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, i},�".Ji;iliJiJ�_I.�Jl:l!J.lJ!ii�,j

"
.

Esporte
.

19 .

Doi's pilotos
da região·
no pódio
DA REDAÇÃO'

A quarta etapa do Es
tadual de Automobilismo
de Terra, que aconteceu

no . Autódromo Cavalo de

Aço, em Íoaçaba, foi posi-
·

tivo para os pilotos da re

gião. NaMarcas B, Thomas
Schwartz, confirmou o fa
voritismo e venceu mais -

.

,

uma etapa. Com a vitória
· ele se distanciou. ainda
mais dos adversários, com
_42 pontos, 14 na frente.do
vice-líder. Esta foi a tercei
ra prova seguida que Tho-

·

mas sobiu no lugar mais
alto do pódio.

Na Marcas A o piloto
'

da região que teve desta -

.

que foi Thiago Rausis. Ele
manteve a, regularidade,
ficou na terceira colocação
e segue na ·vice-liderança,

·

com 30 pontos, quatro a

menos que o primeiro. Na
mesma categoria, Dirceu

Rausisse, tem 26 e está na

terceira colocação.
Alexandro Spezía se

gue em.nono pela Marcas
A, Rui Prusse, em sétimo
na Bi-Alan Schwartz, .em
nono, também na B e Ale
xandre Coelho subiu para

.

a quarta posição depois de
ter conquistado a quarta
posição em Ioaçaba.

A quinta etapa do cata

rinense de automobilismo
será nos dias 17 e 18 de ju
lho, em Lontras .

JIMMI TORRES/DIVULGAÇÃO

Thiago Rausis ficou .

em terceiro
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
* BRASIL

Futuro

Na
semana passada, o

goleiro Tiago assus-
.

tou os torcedores que
o seguem no twitter (@

goleirotiago). Ele disse que está

"difícil ficar' onde estou... 2011
deverá ser com grandes novos

objetivos, além de ser bem lon

-ge para conquistá-los".. A verda-
de é que o contrato. dele com a

Malwee/Cimed vai até o fim des
te ano. Ele tem várias propostas,
inclusive do exterior, mas pode
negociar uma prorrogação do'
contrato. De oficial, ainda nada.

Retorno
Falando em Malwee/Cimed,

.

"

o time faz hoje o último amísto- ,
.

so da série. 'No fim de 'semana,
o destaque foi o retorno do pivô
Márcio, recuperado de uma lesão

. muscular que o mantinha afasta
do das ,quadras desde 30 de abril.

.

Sinal de que essa série de amisto
sos está fazendo bem.

NÚMEROS DA COPA'
AGÊNCIA o GLOBO

Vocês sabem quem foram os dois
principais passadores. da primeira
fase da Copa do Mundo? Gilberto
Silva e Maicon. O volante brasileiro
acertou 211 de 235, ou seja, 90%
de acertos. Já o lateral-direito teve
um a menos que o companheiro
de equipe. O terceiro colocado foi

. Xavi, da Espanha, com 205 passes
completados.

PIERO RAGAZZI

Sem sustos
As entradasde Daniel Alves e Ramires (foto) no lugar dos

contundidos Elano e Felipe Melo deu outra movimentação ao

meio-campo do BrasiL Eles melhoraram o, toque de bola e a

saída da defesa para o ataque, além de ajudarem bastante na

marcação. Infelizmente Ramires está suspenso contra a Holan
da e, se Felipe nãomelhorar.Iosué deve entrar e amovimenta-

, ção não será a mesma. Achei que todo mundo foi bem. Espe
cialmente a nossa dupla de zaga, que ontem mostrou porque
é uma das melhores do mundo. Contra a Holanda, teremos o

grande teste dessa Copa do Mundo. Acredito no Brasil, porque, _

no conjunto, nosso time é melhor.
FERNANDO MAIA/AGÊNCIA O GLOBO

"

/��. �I: 1Wii' �

·PARAJASC.Daiane dos Santos foi ".' O liEm Cuiabá, onde vai;
. ouro no tênis de me�a (DI) e Felipe jogar hoje à noite, osjogadores da .

dos Santos Ievou'a.no lançamento Malwee/Ctmed acempanharam
•

, 'de dardo (DA). Ambos sãode Brasil e Chile. E o pivô.Márcio
, Jaraguádo Sul. levou sozinho obolão,

ATLETISMO •Aequipe
jaraguaense trouxe cinco
medalhas do Estadual Mirim.
Foram três.de ouro, uma.de prata
e uma de.bronze.

.jEFORÇO.AKrona Putsal vem
se reforçando e anunciou, no
fim de semana, a contratação
do ala Café, que vem do

Sporting de Portugal.

'_

P I ERS I

Holanda passa
sem sustos
"' .

� ..

pela Eslováquia
Destaque do time, Robben voltou,

-,

com tudo e também deixou o dele
DURBAN passada. Stekelenburg, o goleiro

O Brasil teve hoje uma boae que durante as eliminatórias viu.

uma má notícia na partida em o treinador BertVanMarwíjk ten
que á Holanda derrotou a Eslo-' tar dissuadir da aposentadoria ,O

váquia por 2xO e chegou às quar- rival Van der Sar, fez pelo menos

"tas de final. A boa é que a defesa" - três grandes defesas e, mes�o 1)0
da seleção laranja mostrou ser o lance gol eslovaco, já nosacrésci
ponto fraco de uma equipe que mos do segundo tempo, pareceu

, poderia ter até saído do Mun- ter sido injustamente punido por
dial caso os atacantes eslova- uma simulação de Jakubko, que,
cos tivessem um pouco mais de: resultou, em pênalti convertido
pontaria. A má: o atacante Arjen

-

porVittek..
Robben mostrou estar em con- ,

• Agência O.Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

dições suficiehtes de aterrorizar
.marcadores de qualquer credo,

"

raçaou nacionalidade.
A principal prova veio 'aos

·18, minutos do primeiro tempo,
quando uni" lançamento 'espe
tacular de Sneijder encontrou o

atacante do Bayern de Munique
livre para uma corrida que termi
nou a sua assinatura: um corte

para dentro, da esquerda para
direita, e um chute certeiro com

a perna que vinha lhe dando tra

balho - IxO.

Apesar de ter feito 2:x;O, com
.Sneíjder, a laranja chamou aten

ção pelas oportunidades ofereci
das a uma Eslováquia que sonha
va adicionar o escalpo holandês
ao italiano que arrancara na sur-

'

preendente vitória de semana

GEITY IMAGES .

Sneijder e Kuyt comemoram o segundo gol e a vaga na próxima fase
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AS QUARTAS

Brasil avança
sem levarSllSto

Jogomantém tradição: aberto, bonito e vitória brasileira
JOANESBURGO.

A promessa de Marcelo Bielsa
de colocar a equipe chilena
para encarar o Brasiljogando
do jeito que sabe, atacando,
se concretizou•

.....,tão, a resposta natural da

equipe de Dunga também
foi jogar do jeito que melhor

....-sabe: contra-atacando. E

o resultado foi parecido com o re

trospecto: partida aberta, bonita e

com vitória' confortável da seleção.
O Brasil alcançou as quartas de fi
nal pela quintavez consecutiva com
uma apresentação segura e com

lances 'rápidos em contra-ataques
que arrancaramaplausos do estádio
Ellis Park, em Joanesburgo.

Juan, Luís Fabiano e Robinho
marcaram os gols da vitória por
3xO que definiu: Brasil e Holanda

jogam sexta-feira,. 2, às Uh, no

Nelson Mandela Bay, em Porto
Elizabeth. Dunga teve que alterar
a formação do meio-campo, com
Ramires na vaga de Felipe Melo e

Daniel Alves, na de Elano. Os chi
lenos de Marcelo "EI Loco" Bielsa,
por sua vez, seguiram fiéis ao esti
lo ofensivo, com Beausejour, Mark
González e Alexis Sánchez. E, de
fato, os primeiros minutos de jogo
mostraram um Chile disposto a

partir para cima e ceder espaços.
O Brasil ficou até os 30 minutos

de jogo com o controle das ações e

com a impressão de que avantagem
era questão de tempo. O gol não
veio. com uma jogada. individual,
mas de bola parada. Aos 34, Maicon
bateu escanteio no segundo pau e

Juan subiu para cabecear no canto
alto direito, sem chance paraBravo. Luiz Fabiano, artilheiro do Brasil com três gols, comemora a classificação

BRASIL: Julio César; Maicon, LúCio, Juan
e Michel Bastos; Gilberto Silva, Ramires,
Daniel Alves e Kaká (Kleberson);'
Robinho (Gilberto) e Luís Fabiano
(Nilmar). Técnico: Dunga.
CHILE: Bravo; Islas (Millar), Contreras
(Te lia), Jara e Fuentes; Vidal, Carmona,
González (Valdivia) e Beausejour; Sánchez
e Suazo. Técnlco:Marcelo Bielsa.
Gols: Juan aos 35min e Luís Fabiano aos
38 do primeiro tempo, Robinho aos 14
do segundo. Cartões amarelos: Kaká e

Ramires (BRA), Fuentes, Vidal e Millar (CHI)
Estádio: Ellis Park, em Joanesburgo.
Horário: 15h30 (de Brasília).
Arbitragem: Howard Webb (lNG), Darren
Cann (lNG) e Michael Mullarkey (ING).

M�is espaços,
driblar o goleiro e levar o Brasil

w
_ para o vestiário com 2xO.

·

g I Quando as duas equipes vol-mais o S taram a campo, já era claro e cer-

E o que já era urna partida com to: o Chile precisava se soltar ain

mais espaços do que o habitual da mais. Para isso, a presença de

se tornou o palco para aquilo que Ramires no lugar de Felipe Melo

mais tem caracterizado _o time de acabou sendo ideal. O meio

Dunga: os contra-ataques rápidos campista engatou urna arranca

e mortais. Foi assim aos 38, quan- da rápida aos 14 minutos e, na

do Rabinho recebeu pela esquer-
-

entrada da área, serviu Rabinho.

da, avançou e encontrou Kaká na O camisa 11 tocou de primeira
meia-lua. O camisa 10 deu um no canto esquerdo e marcou seu

passe genial, de primeira, que dei- primeiro gol na Copa. Ramires

xou Luís Fabiano cara a cara com
: levou cartão amarelo e não en

Bravo. O artilheiro teve calma para frenta a Holanda.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 \N\NW..rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul �
(Ao Lado do Bradesco) \!t(471 3370.'1223 I 3370.'1240

gponto
de encontro da torcida jaraguaense para

�omemo�ar a classificaç�o do Brasil foi a Pra�a
Angelo PiazeraQuem nao perdeu a festa fOI

o pequenoCláudio Dalçoquio, três anos. _Mesmo não
entendendo muito que estava acontecendo o garotinho,
que acompanha todos os jogos,-disse que gosta do
craque Kaká e não parou umminuto !la comemoração.
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COPA DO MUNDO

Duelo paraampliaras
Eternos rivais por território, Espanha e Portugal entram para disputar espaço dentro de campo
CIDADE DO CABO

A disputa por território
entre Espanha e Portugal
voltara à cena hoje, às
15h30, mas a briga será nos

gramado do Estádio Green
Point, na Cidade do Cabo.

Apenas
ao vencedor será

concedido o direito de

ampliar suas fronteiras
em direção às quartas

de final da Copa do Mundo da
África do Sul. Para dois países
que compartilham desde a mes-.

ma água até a Crise econômica
atual, não há mais tempo para
bolas divididas ou empates.
"Há uma rivalidade regional na
Península Ibérica em termos

culturais e históricos. É como

Argentina e Brasil ou Alemanha
e Inglaterra. São jogos que não
acontecem todos os dias. Portu

gal e Espanha já discutiram fron
teiras e dividiram o mundo. Ago
ra, vamos ver em campo quem se

sairá melhor", disse o técnico de

Portugal, Carlos Queiroz.

Tanto Queiroz, quanto Vicen
te del Bosque, dois treinadores

,

que já trabalharam no Real Ma
drid' prometem que suas equi
pes vão procurar o ataque. Mas
o espanholo fará por um motivo

peculiar: a derrota para a Suíça o

deixou transtornado. "A derrota
não cai bem, causa angústia. Co
nheço a realidade do futebol. Foi
um grande transtorno", lamen
tou o espanhol.

"
A derrota não
cai bem, causa

angústia. Conheço
a realidade do

futebol.
VICENTE DEL BOSQUE,
TÉCNICO DA ESPANHA

"
Outra peculiaridade é que

hoje a Espanha completa dois
anos da conquista da Euroco

pa, título que Portugal não tem.

Tudo que os lusitanos têm a per
der é a invencibilidade da defesa,

Uruguai 2xl Coreia do Sul
EUA lx2 Gana

Alemanha 4xl1nglaterra
Argentina 3xl México
Holanda 2xl Eslováquia
Brasil3xO Chile

• HOJE

Jogo 7 - llh - Paraguai x Japão
Jogo 8 -15h30 - Espanha x Portugal

• SEXTA-FEIRA (2/7)

JogoAl-llh - Holanda x Brasil

Jogo A2 - 15h30 - Uruguai x Gana
• SÁBADO (3/7)

Jogo A3 - llh - Argentina x Alemanha

Jogo A4 - 15h30 - Vencedor 7 x Vencedor 8

• TERÇA-FEIRA (6/7)
Jogo Bl- 15h30 - Vencedor A2
x Vencedor Al

• QUARTA-FEIRA (7/7)

Jogo B2 - 15h30 - Vencedor A4
x Vencedor A3

• DOMINGO (11/7)
15h30 - Vencedor Bl x Vencedor B2

oi J • " .. ; .. '. \ '. �

a única que ainda não levou gols
no Mundial. "A ambição é enor

me. Não estamos satisfeitos com
nada", declarou Queiroz.

Queiroz, que deve entrar no

4-4-2 com Deco e Pepe no meio, _

garantiu que não jogará na re

tranca. "Só uma coisa conta: ir

para frente, correr riscos", afir

mou' para responder, em segui
da, uma provocação de um jor
nalista espanhol, que perguntou
o que ele achava de Ronaldo não
ter ganho nenhum título na tem

porada: tio .ano não acabou ... "

Por enquanto, del Bosque e

Queiroz compartilham a opi
nião sobre mandar suas sele

ções ao ataque. Depois do jogo
de hoje, apenas um deles terá a

vitória como assunto.

FRANCISCO LEONG / AFP

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Jogadores de Portugal
treinam para jogo decisivo

e time déve ter postura
ofensiva contra rivais

QUEM PASSAR VAI IR ÀS QUARTAS DE FINAL PELA PRIMEIRA VEZ?
DIVULGAÇÃO/JFA

Paraguai e Japão
tentam feito inédito
PRETÓRIA

Uma nova página na história do
futebol será escrita no confronto en

'tre Paraguai e Japão pelas oitavas de
final da Copa do Mundo. Quem sair
de Pretória com a vitória conseguirá'
a classificação inédita para as quar
tas de final. Nas sete últimas partící
pações dos paraguaios no Mundial,
eles foram além da fase de grupos
em três. Agora estão determinados
a continuar no caminho do sucesso

. contra o Japão, que passou para a

segunda fase pela primeira vez jo
gando fora de casa.

Há alguns anos, o Paraguai era
conhecido apenas pela sua forte .de
fesa, mas nesta Copa a equipe ado
tou o esquema 4-3-3 e o seu ataque
conta com o experiente Roque Santa
Cruz. Sobre a equipe titular três mu
danças parecem seguras: atacante

Lucas Barríos deve voltar a ser titular,
assim como Alcaráz na zaga. Néstor

Ortigoza e Jonathan Santana dispu
tam a posição deVictor Cáceres, que
deve voltar para o banco de reservas. Japão, do meia Endo, espera quebrar tabu histórico
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MISTÉRI E E

Tremores de terra
voltama assustar
Abalo naVila Lenzi foi sentido domingo de madrugada
JARAGUÁ DO SUL

Quase três meses
depois dos tremores de
terra que atingiram a

Tifa Theilacker, novos
abalos voltam a causar

preocupação.

Desta
vez, amovimentação

de solo e os estrondos
foram sentidos na rua

Goiás, bairro Vila Lenzi.

Segundo moradores, o fenôme
no teria acontecido duas vezes,
entre 2h e 2h30 de domingo.

Causas não'
são conhecidas

A dona de casa Bernardete
Gelscheider, 52 anos, foi acorda
do por um barulho muito forte,
semelhante ao de uma explosão,
que se repetiu mais ou 'menos

meia hora depois. "O estouro
foi tão alto que achei que minha
casa ia abaixo", recordou. Inicial
mente, ela pensou que um carro

havia batido em um poste, mas
depois viu que nenhum acidente
de trânsito havia acontecido.

O filho da dona de casa, Antô
nio Adernar Gelscheider, 29, que
mora em uma casa nos fundos
do terreno, sentiu as paredes es

tremecerem. "Eu vi quando a pa
rede do quarto tremeu e, depois

de uns minutos, aconteceu de
novo. Aí eu só consegui dormir lá
pelas 5h da manhã", comentou.

Antônio disse que a motoci
cleta de um vizinho, que estaria
estacionada na garagem, teria
caído no chão por causa dos tre
mores. No domingo de manhã,
a Defesa Civil do município es

teve no local para avaliar o que
aconteceu. "A gente fica preocu
pado porque não sabe o que está
acontecendo. Aqui na rua tem 20
casas e todo mundo ouviu o ba
rulho'" completou Antônio.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Um mistério. É assim que o

coordenador da Defesa Civil,
Jair Alquini, define as causas dos
abalos na Vila Lenzi. Segundo
ele, na análise realizada no local
não foram encontrados sinais de

movimentação de terra, como ra

chaduras no solo. Alquini lembra
que, há cerca de 15 dias, um mo

rador do Chico de Paulo também'
teria ouvido estrondos e abalos
semelhantes no bairro.

"Informei estes fatos ao ma

jor Emerson (Emerim, diretor da
Defesa Civil estadual) e solicitei a
vinda de técnicos do IPT (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas) de São
Paulo para fazer a avaliação geofí
sica. Por enquanto, não sabemos
dizer o que realmente aconteceu",
destacouAlquini.A análise geofísi
ca vai avaliar o que aconteceu nas

camadasmais profundas do solo. Antônio sentiu as paredes do quarto estremecerem durante o estrondo

POR ENQUANTO, DEFESA CIVIL NÃO ORIENTOU MORADORES A DEIXAREM O LOCAL

Monitoramento será intensificado
,

Para garantir mais segurança
as famílias da Vila Lenzi, a De
fesa Civil do município vai in
tensificar o monitoramento no

bairro. Um morador irá repassai:'
ao órgão informações importan
tes caso ocorram novos abalos,
como a intensidade e o horário.
Posteriormente este levanta
mento será comparado com os

registros do sismógrafo da Usina
de Salto Pilão, em Ibirama.

Segundo Alquini, nenhuma
casa naVila Lenzi teria 'sido dani
ficada pelos tremores e, até o mo-

.

mento, ninguém foi orientado a

deixar a área. Ele acredita que no
local hámenos risco de desmoro
namento do que na Tifa Theila

cker, no bairro Três Rios do Norte,

por havermenos encostas.
Relatório feito por geólogos

da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) considerou a

acomodação de solo como a cau

sa mais provável dos tremores

ocorridos na Tifa Theilacker, no
final de março, embora não te

nham sido encontrados vestígios
de alteração no solo.

Antônio pode ser condenado até 15 anos de prisão por tráfico

I .Traficante que já matou três
pessoas volta para o preSídio
JARAGUÁ DO SUL

Um aposentado de 55 anos

foi preso no fim de semana por
tráfico de drogas. O flagrante
aconteceu na casa dele, na rua

Joaquim Francisco de Paula,
bairro Chico de Paulo, na ma

drugada de domingo. O mais
curioso foi o que a polícia des
cobriu durante a investigação:
Antônio Darciso Kuss já havia
cumprido pena por ter come
tido um triplo homicídio na

vizinha cidade de Corupá, em
1999, e estava há seis meses em
liberdade condicional.

APolícia Militar recebeu de
núncias de moradores que, vi-.
ram omovimento na residência
e desconfiaram que ele estives
se revendendo drogas. No local,
a polícia abordou dois usuários
que confirmaram ter comprado
a droga deAntônio. Na residên
cia, os policiais encontraram,

enterrados no quintal, um tor

rão de maconha e uma quanti
dade de crack que poderia ren
der dezenas de pedras. Durante
a operação, vários usuários liga
ram para o celular do traficante
para encomendar drogas.

Antônio foi levado ao Presí
dio Regional e, se condenado,
poderá pegar de cinco a 15 anos
de prisão por tráfico de drogas.
Por causa do envolvimento
com o crime, ele também corre

o risco de ter a liberdade condi
cional revogada pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil,Antô
nio alega que matou um casal e
um suposto "capanga" deles com
tiros de espingarda para se defen
der. O acusado afirma que, na épo
ca, as vítimas invadiram sua casa

com a intenção de matá-lo, em
virtude de um desentendimento.
A Polícia Civil não tinha os no

mes das pessoas assassinadas.

Automóvel cai no rio e dois
passageiros perdem a vida

MASSARANDUBA
o trânsito do Vale do Ita

pocu fez mais duas vítimas fa
tais neste fim de semana. Desta
vez, G acidente aconteceu na

localidade de Braço Direito, em
Massaranduba, próximo ao li
mite 'com o município de Luiz
Alves. Um Fiesta com placas de
Indaial capotou e caiu no rio por
volta da meia-noite de domin

go. Dentro do carro havia cinco

pessoas, sendo que três delas ti
veram apenas ferimentos leves.
Já os passageiros Jeferson OUo,
16 anos, e Jaqueline Utech, 22,
morreram na hora.

Segundo a Polícia Militar,
uma testemunha presenciou o

acidente e ajudou no salvamen-

to do motorista, Rafael Schman,
18, e de outros dois ocupantes,
Jean Gomes, 17, eWilson Ramos,
18. Rafael contou aos policiais
que perdeu o controle da dire
ção ao fazer uma curva fechada.

Uma equipe dos Bombeiros
Voluntários localizou o corpo
de Jeferson no banco do pas
sageiro, enquanto Jaqueline foi
encontrada na manhã de do

mingo, depois que mergulha
dores da corporação realizaram
uma busca no local. Segundo os

Bombeiros, moradores disseram
que os jovens estariam voltando
de uma festa na Igreja Sagrada
Família, na mesma localidade, e
que as duas vítimas fatais mora
vam em Blumenau.
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Mais de 120 opções"

Venha fazer um Bom negócio
OFERTA

00

I

Os únicos com seguro-tranquilidade.
Promoções válidas até 29/0612010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.

Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 200612006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

Grupu u O e enes d cre :bilidade.
IlANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000www.autoerfe.com.br

4 dias em Buenos Aires

Bloqueios aéreos de Florianópolis, nos
melhores horários, de quinta a domingo.

Saída 15/julh'o

Apenas

por pessoa
Hotel Unique Madero - Categoria Superior

Preço por pessoa@lll apartamento duplo. calrulado
pelo câmbio do dia 25/0612010 US$ 1,00 = RS
1.88 e que sm ltalrulado pela (otação turismo
do dia da compta. As taxas de embarqueMo estão

Indufdas. Oferta de lugares limitados e reservas

su�ita.s a confirmação. Rnanàamentos com cartão
de crédito. cb.eque. pré-datado e boleto bancário.

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8151 Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt... 47 3055-0667
Criciúma - Av. Getúlío Vargas 482101-0303 Joinville - Garten Shopping 47 3043-9166
Florianópolis -.Beiramar Shopping 48 2108-2525 Joinville - Shopping Mueller : .. 47 2101-1515
Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999 São José - Centro Comercial Campinas 482108-0699
Florianópolis - Shopping Iguatemi 48 2108·6464 Tubarão - Farol Shopping 48 3052-3102

Ou acesse V/WW.CV .com. r 'se e compre on-hoe,

Consulte seu agente de viagens
Araranguá - Supermercado Manentti 48 3527-1717
Balneário Camboriú Shopping 47 3405-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt... 47 2102-5050 Sonhe com o mundo.

A gente leva você.
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