
'do MercadoPúblico

TramitánoMinistério daCulturaum projeto para reforma do prédio doMercadoMunicipal.A obra
está orçada em R$ 355.mil é deve durar seis meses. Neste período, o local terá que ser' desocupado.

.

Depois disso, uma Iícitaçãodeve ser aberta para escolha dos comerciantes beneficiados.
PIERO RAGAZZI

Produtos típicos da região, além de frutase verduras, são comercializados no local. Hoje são seis salas comerciais ocupadas.
Produtores concordam que espaço precisa ser revitalizado para atrair mais visitantes e atender normas de segurança.

.. Tiago fica na Malwee só até
, o fim do ano. Depois goleiro vai
vestir a camisa de time russo.

'SP RTE
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de concessão

.

é. planejado
.,

Guararnirim estuda alternativas
para melhorar sistema de

. transporte público. Licitação
com novas regras deve ser

aberta este ano. Página 4
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2 História

1 O

Gongo declara independência

N1
África, o dia 3p' de junho

de 1960 émarcado como o
dia da declaração da inde

pendência do país Congo
Belga. O nome dá nação seria mo
dificado em 1971 para Zaire, e em

1997 o território passaria a ser de
nominado como República Demo
crática do Congo. A independência
foi seguida de violência e sangue.,
principalmente na fronteira com a

Angola. O episódio ficou conhecido
como "ACrise do Congo".

A independência só seria re

conhecida pela França no dia 15
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de agosto de 1960. O primeiro
presidente, Fulbert Youlou, seria

forçado a deixar o governo apenas
três anos depois por causa de re-.
voltas civis. Em 1964, o presidente
Alphonse Massamba-Délbat fun
daria um partido de índole mar

xísta-Ieninista é adotaria uma eco
nomia planificada. A seguir, daria'
início ao "Plano Quinquenal", que
levou a uma expansão' inicial da

. agricultura e da indústria. Nos

próximos anos, seguiria uma se

quência de golpes de Estado.
Atualmente, a República

.

do

GRISE.

HospHlUsjaraguaenses
.

No jornal "O Correio do Povo" da semana de 28 de fevereiro a

.6' de março de 1987, amatéria de capa mostrava a preocupação
dos jaraguaenses com a situação dos hospitais da cidade, 'que
'estavam sendo prejudicados por uma crise - havia chance de as
consultas passarem a ser feitas somente por particulares.

PELO MUNDO

.� 7

Princesa Isabel
No dia 30 de junho de 188'7,

Dom Pedro II embarca para a Eu

ropa, já muito doente, e co�eça
no Brasil o terceiro período da

regência da princesa Gonzaga de

Bragança. Ela entraria para a- his
tória pelo apoio ao movimento
abolicionista - a princesa chegou
atémesmo a ajudar a esconder es- .

. cravos fugitivos, antes da abolição.

·"19

longos Punhais
Faltando um dia para o fim das

férias coletivas dos integrantes da
SA, no dia 30 de junho de 1934,
Hitler decidiu dar um fim à facção
extremista de seu partido. O pró
prio chanceler alemão.deu início
ao massacre de seus ex-aliados,
num episódio' de brutal' traição
que ficou conhecido comoa "Noi
te dos Longos Punhais".

Congo tem Um governo presi
dencialista, em que o presiden
te é eleito por voto popular para
um mandato de sete anos e tem a

oportunidade de usufruir de um

segundo mandato. Há ainda o

Conselho de Ministros, que é no
meado pelo presidente, e o Poder.

'Judicial, dirigido por um Tribunal

Supremo. A administração públi
ca ainda inclui um Senado com 66 '

assentos e umaAssembleiaNacio- .

nal, com 137 assentos, sendo que
os membros dos dois órgãos são

eleitos a cada cinco anos.

'19

Socialismo
Neste .mesmo dia, em 1950,

delegados de 33 nações se reú
nem em'Frankfurt, naAlemanha
Oriental, para fundar uma nova

Internacional Socialista. Desde
então, as atividades tem crescido, .

assim como sua filiação - atual
mente, a Internacional agrupa
141 partidos políticos e organiza
ções de todos os continentes.

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

títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à'
possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presenté publicação se

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

Cedente: KOSMOS'IND COMMOlDES E MATRIZES I.1DA CNPJ: 04.915.471/000
Número doTítulo: 084632/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApre
sentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 12/06/2010 Valor: 3.950,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,4O

Protocolo: �49773 Sacado: IORK COLOCACAO DE GESSOS I.1DA-ME CNPJ:
09.572.374/000 Cedente: DRYSUL COMERCIAL I.1DA CNPJ: 10.898.995/000 Número
do Título: 71 Espécie: Duplicata de VendaMercantil 'Apresentante: DRYSUL COMER
� I.1DA DataVencimento: 28/05/2010 Valor: 3.770,11 liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149759 Sacado: COMERCIAL ROUPAS NR CNPJ: 8O.418.676/000Cedente:
UNIBANCO - UNlAODEBANCO BRASILEIROS SA Número doTítulo: 4016/01 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE
BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 12/06/2010 Valor: 781,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149511 Sacado: JEFERSON cARLos MACEDO CPF: 008.129.699-10 Ce
dente: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL CNPJ: 00.3po.305/041 Número do Título:
041716000010Espécie: Nota PromissóriaApresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 06/03/2009 Valor: 11.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

. EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASll.-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do'Município eComarca deJaraguá doSul-
.

Carlos FabricioGriesbach,Thbelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 -Telefone:

(47) 3273-2390 - Horário dePuncíonamemo: 09:OOh às 18:OOh

Protocolo: 149494 Sacado: ALCIDES RODRIGO DOS SANTOS-COB. TE CPF:
028.521.279-62 Cedente: FLORICUITURA FLORISA I.1DA CNPJ: 82.116.104/000 Nú
mero do Título: 26506 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BRADESCO DataVencimento: 10/06/2010 Valor; 132,00 Líquídação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149764 Sacado:ANDREASOARESANTUNES cpF:034.018.119-24 Cedente:
ALESSANDRA CARlAMAlSCHlTZKY CNPJ: 05.676.162/000Número do Título: 455554
Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNlAO
DEBANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 15/06/2010 Valor: 2.395,93 liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,�, Edital: R$ 10,40

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

Protocolo: 149509 Sacado: EDSON LillSVICENTE CPF: 791.792.909-49 Cedente: CAl
XA ECONOMlCA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/04í Número do Título: 041716000009Es·

pécie: Nota PromissóriaApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimen
to: 02/02/2009 Valor: 13.000,00 liquidação após a Intimação: R$ 10,40, Condução: R$
18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

'

Protocolo: 149510 Sacado: NELSON LUCIANO MARCON CPF: 029.347.779-52' Ce
dente: 'CAIXA ECONOMlCA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/041 Número do Título:
041716000010Espécie: Nota Promissória Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 23/03/2009 Valor: 10.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: Rs; 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 149483 Sacado: PROBIER CERVEJARIA I.1DA CNPJ: 08.003.085/000 Ce
dente: TIffiRMOPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND CNPJ: 01:247.971/000
Número doTítulo: 15323 Espécie;Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUlTIPID DataVencimento: 11106/2010
Valor: 305,90 liquidação após a intimação:'R$1O,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$

.

20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149671 Sacado: FOGATTI ElEfRODOMFSI1COS I.1DACNPJ: 05.703.627/000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Protocolo: 149670Sacado:EOGATTIElEfRODOMFSI1COS I1'DA CNPJ: 05.703.627/000
Cedente: KOSMOS IND COM MOlDES E MATRIZES I.1DA CNPJ: 04.915.471/000 Nú
mero do Título: 08496/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 11/06/2010 Valor: 3.266,67
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$10,40

WEGS.A.

COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓrRIO - JSCP

.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 29/06/2010, deliberou
o pagamento de juros sobre capit�1 próprio,.a se�uir deserto: 1) VALOR a) O valor total dos Juros sobre Capital Próprio a

serem distribuídos é de R$ 0,058823529 por açao, beneficiando os acíonstas que se acharem Inscritos nos registros da
Sociedade em 29/06/2010. Após esta data as ações serão consideradas "Ex-Juros sobre Capital Próprio". O pagamento será
feito pelo valor líquido de R$ 0,050000000 por ação: já�eduzido o Imposto de Reno? na Fonte de 15% �q�inze por cento),
nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9° da Lei N: 9.249/��, exceto para os a�lonlstas pessoas Jundlcas que estejam
dispensados da referida tributação e se identificarem nessa concíção Junto a InstitUlçao .Flnancelra Depositária Bradesco, que
receberão pelo vaer declarado. b) Os Juros sobre o Capital Própno, nos termos do artigo 37 do Estatuto Social e art. 9° da
Lei nO 9.249/95, são imputados aos dividendos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social da empresa, artigo 50.
2) DATA DO PAGAMENTO OS pagamentos serão re�liz�dos a partir �e 11/08/2.01 O. 3) FORMA E LOCAL DE PAGAME�TO a)
Crédito em conta corrente bancãna indicada pelo aclonsta à InstitUlçao Financeira Depositána Bradesco. b) Os Juros relativos
às ações custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, serão pagos à mesma, que os repassará
aos acionistàs titulares por intermédio das Corretoras Depositantes. c) Os demais aciorístas que estverern com o endereço
devidamente cadastrado receberão via correio o "AVISO PARA R�CEBIMENTO DE PROVENTOS DE AÇOES ESCRITURAIS"
devendo apresentar-se na AGÊNCIA BRADESCO de sua preferência, munidos, além do formulário, da seguinte documentação:
_ Pessoa Física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF;. - Pessoa Jurídic� : Cópia autenticada do CNPJ/MF,
contrato social consolidado e atualizado ou estatuto social. O estatuto SOCial deve estar atualizado com a atada assembléia que
elegeu a diretoria em exercício. Os sócios-gerentes ou diretores com poderes para representar a socledade devem apresentar
cópia autenticada da carteira de identidade e CPF. Quando da representação por procuração será necessária a apresentação
.do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas da carteira de identidade e CPF do(s) procurador(es).
4) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações mais detalhadas poderão ser obtidas junto à Instituição Financeira
Depositária Bradesco, Departamento de Ações e Custódia. - Cidade de Deus, Osasco (SP). Telefone 11 3684"9495 ou

diretamente na sede daWEq S.A., Avenida Prefeito,Waldemar Grubba, n.o 3.300, CEP 89.256-900, Jarag_uá do Sul, se.
telefone 47 3276-6973, fax 47 3276-4193. JARAGUA DO SUL (SC), 29 de Junho de 2010: A ADMINISTRAÇAO

.

EDITAL
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/Se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do registro de imóveis da

comarca de Jaraguá do sul/Se, torna público pelo presente edi

tai, que IMOBILlARIA MENEGOTTI LTDA, pessoa jurídica, inscri
ta no eNPJ/MF sob n° 75.489.526/0001-86, estabelecida na rua

16- Barão do Rio Branco n° 454, sala 01, centro, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas ruas 445-Domingos Micheluzzi
e 456-Erico Negherbon, bairro Tifa Martins, perímetro urbano de

Jaraguá do sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão n° 256/2009,
expedida em 24.11.2009, assinando' como responsável técnico, a

engenharia civil Elisane Maria Bendér de Freitas, eREA n° 36875-7, ART. n° 3581237-1. O
desmembramento é de caráter residencial, possui área total de 77.593,.25m2, sendo constituí
do de 7 (sete) parcelas, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que subscreve este, no
endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do sul.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2004.
AOFICIALA

.

. ESCRITURA PÚBLICA DE

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Escritura Pública de Revogação de Procuração, Que Fazem: Bernardete Ochner, na forma que segue:
SAIBA quanta esta pública escritura 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 Jaraguá do sul, estado de santa Catarina, neste tabelionato,
perante mim, tabelião, compareceram partes entre si juntas e contratadas, a saber: de um lado como

outorgànte (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,
00 CRC da cidade de Jaraguá do sul -SC, domiciliado e residente na Rua 206- João Carlos Stein, n�
172, Bairro Jaraguá Esquerdo, nesta cidade de Jaraguá do Sul- Santa Catarina; o (a) (s) presente (s)
reconhecido (a) (s) como (a) (s) mesmo (a) (s) pela documentação apresentada, do que dou' fé, epor
ele (a) (s) me foi dito que em data de 19 de abril de 2010, por instrumento público lavrado nestas notas
ás fls. 173, do livro n" 404 de procuração, confirmada sua validade e eficácia, constituíram poderes
para Lucas Jose R ohling, CI RG n° 1.581.159-SSP/$C, CPF n° 522.392.259-04, nascido na data de
22/09/1964 na cidade de Braço do Norte-SC,. brasileiro, corretor de imóveis, casado (a), domiciliado e

residente na Rua 1140- Rinaldo Bogo, n° 780, Bairro Ilha da Figeueira, nesta cidade de Jaraguá do sul
Santa Catarina. Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a (o) proouraçãoacíma
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 instrumentoora revogado e que
apresente revogaÇão fica fazendo parte ínteqrantee complementàr da (o) procuração ora revogada (o),
para que jun tos produza seus-devidos e legais e efeitos.As partes foram advertidas conforme art.893
do CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito oponível ergà omnes se observados
todos os requisitos judicialmente exigíveis, que dependendo-da espécie são a notificação do rl2anda-
tário, de terceiros, da serventia que lavrou o ato, a publicação de editais, bem como tudo que se fizer

adequado, e foram advertidos que o atendimento desses pressupostos é de inteira responsabilidade do
mandante. Assim o disse (RAM) , do 'que dou fé , a pedidolavrei este instrumento que depois de lido e

achado em tudo conforme, aceita (m) e assina (m). Ficam dispensadas as testemunhas instrumentar-
_

ias, conforme artigo RO 884, do código de normas di'! correqedoria-qeral da justiça dó estado de Santa
Catarina- CNCGJ. Eu, , á conferi, subscreve e assina em público e raso. ProtÇ>colado
em data de 25/06/2010.
EMOL: 20,80 SELO: 1,00 TOTAL: 21,80
Bemardete Ochner- Outorgante Em tese da verdade Ls/ Jaraguá Do Sul, 25 de Junho de 2010

TABELIÃ (O)

REGISTRO pE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL / se

Isa Marta Mohr Ziernann, Oficiala do registro de imóveis da comarca de [araguá 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 UJX JUNG, CI n° lS/R-486. 607-SESP-SC, CPF n" 637.112.309-

20,?elo 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.lf
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 prefeituraMunicipal de corupá-SC, conforme certidão n0121/2009, expeçiida em
28.10.2009,. assinando como. responsável técnico, o técnico
em agrimensura e arquiteto Franklin de Oliveira, CREA
n024869-3, ART n° 2838537-9. O desmembramento é de
caráter residencial, possui a área total de 4.700,25m2, sendo
constituído de 3(três) parcelas e remanescente.

.

O prazo de impugnação por terceiros é'de 1S(quinze)
�as, contad?s da data da última publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a Oficíala
que subscreve este; no endereço dá serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Iaraguá do Sul/Se.

AOficiala.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

Fernar:tdoRizzolo, .,;.
,'P/Clvogado '

VictorDaÍlicti
" sodôlago '

üqae você temaver com 8 corrupção

APartir
de hoje até o próximo dia 9 de julho, o que hoje acompanhamos diariamente, façam apenas

jaraguaense poderá visitar no segundo piso do parte de uma história triste do passado.
Shopping Breithaupt, a exposição" promovida Para iniciar a mudança histórica na, adminis

pelo Ministério Público de Santa Catarina, que tração pública, não esqueça que o candidato que:
tem como tema 110 que você tem'aver com a corrupção?" a) tem a ficha suja por outros processos em que é acusa-

Com apoio da Ordem dos Advogados do. Brasil, da do de corrupção não merece o seu voto;
empresaMalwee Malhas.e do Shopping Breithaupt, a b) no exercício de mandato, vota a favor do arqui
exposição visa conscientizar a população, neste mo- vamento de denúncias graves cometidas por colegas ou
menta que antecede mais um pleito eleitoral, sobre a

,

membros do partido, não merece.o seu voto;
importância de semanter uma conduta honesta no pla- c) no exercício do mandato privilegia nomeações
'no individual e cobrar esse mesmo tipo de atitude dos de apadrinhados políticos, parentes e amigos, em vez

candidatos e governantes eleitos.
'

de primar pelo critério da competência, não merece
Nada mais adequado num momen- o seu voto;

,

to' em que, diariamente, a população ,, d) no exercício do mandato, coman-
acompanha atônita, a mais e mais de- da fraude em licitações para privilegiar
núncias de condutas imorais, ímprobas Espera-se que interesses de pessoas próximas ou para
e ilegais, sempre eivadas de inconfessá-

os episódios receber contraprestações .de qualquer
veis objetivos egoísticos e patrimonialis- '

vergonhosos que natureza, não merece o seu voto;
tas, que nada combinam com o que se hoje acompanhamos

' e) que não se importa com opinião
espera da administração pública. . diariamente, façam pública e que não presta satisfação de

Interessante notar, sobretudo, que apenas parte de' seus atos ao povo que o elegeu, não me-
as denúncias de corrupção na gestão da

'

uma história triste
'

rece o'seu voto;
coisa pública, são constatáveis em todas '

do passado. f) que, enquanto líder de bancada
as, esferas da administração pública, o orienta a votar contra o interesse públi-

.

que demonstra tratar-se de um proble- ,, co, movido apenas pelo jogo político,
ma estrutural no Brasil. não merece oseu voto;

A atual geração ainda carrega fortemente a ideo- g) que no exercício do mandato' usa de artifício

logia podre de sempre tentar levar vantagem em tudo, para transformar a verba de gabinete em sua" re

inclusive no ambiente da administração públicaAssim, muneração comete crime e não -merece o seu, voto.'

a investigação, apuração e rigorosa punição dos respon- h) que .oferece vantagens pessoais como material de

,

sáveís é medida necessária, mas insuficiente para reso- construção, cestas básicas ou dinheiro durante as'

lução ou, ao menos, diminuição do problema amédioe eleições, não merece seu voto, pelo contrário, deve
longo prazos: Daí a importância da educação e das cam- ser denunciado e processado. Fica aqui o convite para,
'panhas de conscientização, tais como à que está sendo' que cada um dos leitores trabalhe junto daqueles que
realizada em Iaraguã do Sul.

.

acreditam namelhoria do país, deriunciando e entre-

Por isso, ajude a divulgar a campanha, compareça gando provas ao Mínístério Público (promotor de Jus
- ao Shopping Breithaupt, leve seus filhos e familiares, tiça), instituição séria e competente para auxiliar no
conscientize e multiplique essas informações às pesso- trabalho de limpeza no ambiente da política pública
as próximas ..Agindo assim, talvez possa o brasileiro de nacional. Não se omita, sejamotivo de orgulho para a

hoje deixar um país melhor para as gerações vindouras, sua família e comunidade.
um paísmais honesto, mais correto, preocupado verda-

, Por último, a Ordem dos Advogados do Brasil, no
·deiramente com os interesses da coletividade, em vez exercício da-sua função, reitera o convite aos presiden
do culto exclusivo ao próprio bolso. tes de associações de morad.ores, entidades de classe,

Espera-se que um dia o cidadão brasileiro vote não diretores de escolas secundárias, técnicas, e de ensino
porque é obrigatório, mas porque se interessa pela ad- superior, para apresel!tar preleções a respeito de temas

ministração pública, porque gosta e acompanha a atíví- de cidadania e, neste momento em especial, sobre a re

dade política. Espera-se que os episódios vergonhosos levância do voto criterioso e eficaz. '
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• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE RETROESÇA-
VADEIRA

.

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 3_0/06/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
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ESPECIAL'

Atração para crianças
no Posto Mime matriz
o Posto Mime Matriz realiza-no do

mingo" dia 4, o projeto' "Brincando no
Mime", a partir das 14h. O evento com

cerca de quatro horas de duração, é vol- .

tado para as crianças e famílíares.. com
equipamentos de lazer (cama-elástica,
piscina de bolinhas, etc) e atividades
como: pintura em guache, pintura facial,
brincadeiras de palco e jogos. Outros ser
viços serão prestados como corte de ca

belo, aferição de pressão, teste de glicose.

APBESENTAÇAO
Música para Todos,
hoje no museuWeg .

O projeto Música para Todos retorna

ao MuseuWeg hoje em nova apresentação
dos' alunos dos cursos da Scar. Eles mos

tram ao público sucessos de bandas como
Paralamas do Sucesso e. Sepultura, do gru
po Nação Zumbi e do cantor-compositor.
Chico Scíence, A apresentação a partir das
18 horas é gratuita para a comunidade. O
MuseuWeg está Iocalízado na Avenida Ge
túlio Vargas, próximoà Câmara Municipal.

- Informações pelo telefone (47) 3275-2477.

PAtES

Alberto Bial na
Aciag, no dia 5

A
.

Aciag (Associação Empresarial de

Guaramirim) promove no dia 5 de julho
palestra com Alberto Bial, em comemora

ção aos 32 anos da entidade. O treinador de

basquete falará a partir das 20h, na sede da -

Aciag, sobre trabalho em equipe. Os ingres- '

sos são -limitados e podem ser adquiridos.
na secretaria da entidade, ao custo de R$ 26
(associados e estudantes) e R$ 46 (demais
interessados). Informações e reservas nos

telefones (47) 3373-7525 ou 3373-7531.

JULHO

Motivação é tema
de" curso' da AcUs

No período de 6 a 8 de julho acontecena
Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do
Sul) ri curso "Motivação para formação de

"

equipes de alto desempenho". A ativida
de será conduzida por Celso Stenzel Filho,
graduado emAdministração de Empresas e

pós-graduado' em Estratégias Empresariais.
Informações e inscrições no setor de Ca

pacitação Empresarial, telefone (47) 3275-
7017 e pelos e-maíls capacitacao@acijs.
com.br e treinamento@acijs.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PIERO RAGAZZI

...... l
.

4 Política o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 30 de junho de 2010

E

Concessão nomáxímode dezanos
Audiência pública discutiu projeto que estabelece novas diretrizes para o serviço público

Jaime de Ávila (O)
foi o mediador e Fagner
Azambuja detalhou
os projetos do Executivo

, "" '

..Aciag e Clic propõem estudo técnico.
- A Aciag (Associação Empresa- volv:irhento Econômico) podemriaI de Guaramiriin) e o Clic (Co.n- � 'ajudar fazendo um diagnóstico,selho de' Líderes Comunitãriosl para sabermos as maiores neces

propõem uni estudo técnico do
.

sidades dos usuáriós", comentou.
transporte coletivo antes da aber-' A proposta recebeu apoio do
tura de uma. nova licitação. A su-

.

presidente do ClícCharles Lon
gestão foífeiia durante a audiência ghi. IISchroeder fez um estudo

. pública pelá presidente da Aciag, . antes e com isso abriu uma lici
Elufsa.Maíochí. I� câmaras técni- +tação que atende aos anseios da

.

cas do Codec (Conselho de Desen- .

população", declarou.

GUARAMIRIM

Reduzir o tempo de
.

concessãc do transporte
coletivo de 20 para dez anos
é à principal reivindicação
da comunidade, que
compareceu na

audiência pública. ,

"Temos quemudar, poisa lei prevê.
a renovação do serviço pelo mes

mo período. Ou seja, uma empre
sa poderia ficar até 40 anos. Isso é

monopólio", afirmou Iunckes,

As empresas não vão querer
investir pesado para um

rétorno de apenas dez anos.
FAGNER AZAMBUJA,

PROCURADOR DO MUNicíPIO

Oevent6
realizado segunda

feira pela Câmara teve o

objetivo de discutir, dois Ávila pediu a regulamentaçãoprojetos que dispõem sobre das vans escolares, não previstao transporte .coletivo na cidade. As na lei,' e sugeriu a,criação de umpropostas da Prefeitura preveem a conselho do transporte coletivo,. legalização do serviço, que funcio-
. formado por integrantes da Pre-na de forma irregular. feitura- e da sociedade civil, com"0 contrato da Canarinho com poderes deliberativos. A reduçãoomunicípio encerra no final de ju- do período de concessão foi sulho, mas não tem nenhuma lei que gerida também pelos vereadoresregulariza. Vamos abrir uma nova .

Matheus Safanelli (PMDB) e Jorgelicitação assim que estes projetos Feldmann (PP), além de lideranforem aprovados na Câmara", ex- ças empresariais e comunitárias..plica o procurador do município, Azambuja afirmou ontem queFagnerAzambuja. as propostas já foram levadas aoA audiência lotou o plenário' prefeito. liA
-

ideia do conselho éda Casa, com a presença de repre- ótima e pode ser feita por emendasentantes de associações de mo- .

de um vereador, para acelerar oradores, entidades empresariais e
processo, Mas estamos em dúvida-

sindicais da região. Propositores quanto ao tempo de concessão. Asdo.evento, os vereadores Jaime de
empresas não vão querer investirÁvila. (PT) e Diogo Iunckes '(PR) pesado para um retorno de apeforam os, primeiros a fazer ob-
'nas dez anos", comentou.servações sobre os projetos. Eles

pediram a redução do, tempo de
concessão de 20 para dez anos.

."

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Até aqora, já foram arrecadados maísde 75% do valor,total do IPTU.Pague a 3a parcela até 12 de julho -e viva uma Jàraguá ainda melhor.

www.jaraguadosul.sc.gov.br PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL
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Carolina Tomaselli

Política 5

, .

O
pedido de arquiva
mento 'por parte do

governo não proce
deu e a' votação' do

relatório da Comissão Pro
cessante do Refis que pede a

cassação da prefeita Cecília
Konell (DEM) já tem data
definida. A presidente da
Câmara, Natália Petry(PSB),
marcou a sessão extraordi
nátia para a próxima quar
ta-feira" dia 7, às 16 horas..

'Ontem, o presidente da

comissão,
� Lorival Demathê

(PMDB), encaminhou à pre
feita expediente informan
do que o prazo para conclu
são dos trabalhos encerrou

,
dia 24, data em que o relato-

FALA Aí!·

Os ônibus em
Guaramirim não estão
em fase de depredação.,

Já viraram sucata

,

rio foi aprovado por maioria
dos seus integrantes. E, por-

.

tanto, dentro dos 90 dias,
contados da notificação da

prefeita, que ocorreu em 23
de março.

A ,data para julgamen
to plenário extrapola o po
der da comissão. O ato é de

competência da presidente
da Câmara. O artigo 122, do
regimento intemo da Casa,
não deixa dúvida. "Relató
rio da Comissão especial é
o pronunciamento escrito e

por esta elaborado, que 'en
cerra suas conclusões sobre
o assunto quemotivou a sua

constituição". Assim, só res
tamedida judicial. '

Pausa
Câmara de Vereadores de Co

rupá é a primeira a entrar em re

cesso no Vale do Itapocu. Mas já
tem sessão extra marcada para a

terça-feira da semana que vem.
Na pauta, projetos lidos na úl
tima ordinária, entre os quais a

compra de terreno para implan
tação de reservatório de 100 mil
litros de água na Vila Izabel. O

Legislativo é o único na micror
região a manter o recesso de 90
dias anuais. Nos demais é 45.,

.

Cultura
Tramita na Câmara projeto

do Executivo que repassa um to

tal de R$ 475.064,01 para a exe

cução de 38 projetos aprovados
. pelo Conselho Municipal de Cul
tura. É o edital que usa recursos

do fundo de cultura, aquele que
o governo tentou por duas vezes

extinguir.
-

O projeto tem parecer
favorável da Comissão de Le

gislação e deve ser submetido à

apreciação do plenário na sessão
de amanhã.

PIERO RAGAZZI

O frontlight instalado na praça do Centro Histórico
não está mais lá. Consta que foi retirado ontem.

Coincidência ou pão, o Executivo. havia protocolado
um projeto' remanejando R$ 8 mil do orçamento da

Fundação Cultural para a compra do dito painel. O que
levou o vereador Jean Leutprecht (PC do B) a pedir vista
da proposta. Resta saber quando o governo vai pedir a
restituição do projeto. Ou não vai?

'.

Exenlplo
O presidente do Sinsep (Sindi

cato dos Servidores Públicos de Ia
raguá e Região), Luiz Ortiz Primo,
ficou surpreso com' a audiência

pública sobre o transporte cole
tivo realizada segunda-feira em

Guaramirim. A Prefeitura decidiu
abrir uma nova licitação, mas com
um projeto que regulariza o setor

.

- antes, A oposição na Câmara cha
� mou a comunidade para discutir.

Empresários e líderes comunitá-
rios apresentaram propostas e em

nenhum momento houve brigas,
baixo

.

nível ou politicagem. "Os
empresários estavam discutindo
o transporte que é usado normal- .

mente pelos funcionários, Se isto

aqui for adiante, será um exemplo
paratoda a região", comentou.

Integração
o assessor' jurídico da Associ�-

.

ção dos Usuários do Transporte
Coletivo de Iaraguá do Sul e Região,
Airton Sudbrack, propôs a inclusão
.de artigos que viabilizem urn futu- .

ro transporte regional integràdo.
Para o advogado, é possível criar
urn sistema onde o usuário se des
loque entre as cidades com urna

tarifa única. Está certo. O desen
volvimento da região passa por

.

wna integração dos municípios.

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO'· Quarta-feira, 30 de junho de 2010

CHARGE

DOLErrOR,
" ,

'Você.é realmente livre?

Certa
vez um filósofo de- de uma tela de 'computador, pela

finiu o viver com base na internet, mas não conseguimos
racionalidade, "penso, interagir com os que estão à nossa

logo existo". Eu cornple- volta. Corno podemos sorrir, en
taria: "amo, logo vivo". Não bas- quanto milhões choram de fome?
ta pensar, é necessário amar. O � Como podemos falar em igualda-"
amor dá um senti- de de direitos, se so-
da à existência. O "" mos um mundo de
homem sem amor desiguais?
é como uma plan- Valorizamos 'Cada um de nós
ta sem vida. Assim por demais o é um mundo em si
como a água vivifi- ter, porém, nos mesmo. Fazemos
ca a planta, somen- esquecemos parte do mesmo

te somos verdadei- de qüe somos mundo. Um mun
homens e não

ramente humanos

quando consegui
mos "dar vida" a

nossa vida.
Valorizamos por demais o ter,

porém, nos esquecemos de' que
somos homens e não máquinas;
É preciso dar um sentido valo
rativo e qualitativo, à existência.
Precisamos nos perguntar: em

que" tipo de- sociedade estamos?
.

.

Que tipo de família queremos? O

que eu posso fazer para mudar o

que está posto? Nossa sociedade
está cada vez mais cercada por
'espeCialistas nas mais variadas
áreas do conhecimento. Estamos
cada vez mais individualizados
em "nossos mundos".

Já não conhecemos os nossos

vizinhos, já não nos cumprimen
tamos, não nos comunicamos.

Interagimos com omundo a partir

máquinas.
do que ainda carece
de amor e de obras.

" Não basta ser assis-
tencialista, "dar' o

peixe", é necessário assistir o outro,
"ensinar-lhe a pescar". Temos de
aumentar a auto-estima do cida
dão. Temos de fazer com que cada
um se sinta autor de sua história e

, não apenas um mero espectador
do livro chamado vida. Não somos
cidadãos apenas a cada quatro
anos nas eleições.

Todo dia é o seu dia. O mo

mento para fazer é o hoje. -O mo

mento para ser é o agora. Você
é livre para pensar, forte para
agir, culto o bastante para trans
formar e forte o suficiente para
prosseguir.

Seja realmentelívre, Ame!

Vilson Schambeck, dentista

enfrentar estasituação.
Encarar os efeitos climáticos como imprevi-'

síveis não será mais admitido. Os governantes
estão bem avisados que precisam adotar outra
postura. No município, desde a enchente de,
2008 'os investimentos se concentraram apenas

nas obras de reconstrução, que
ainda se arrastam e apresenta
ram problemas.

Além de debates, quase
,

nada foi feito. Nem mesmo o

mapeamento das áreas de ris
co foi revelado para a socie
dade. A equipeda Defesa Civil
é .

pequep.a e não conta com
a tecnologia" necessária. Não

existe sequer umprograma eficiente de. preven
ção. Infelizmente poucos políticos estão interes
sados em resolver a questão. Amaioria só fala do
assunto em época de tragédia. Comportamento
irresponsável que custa vidas. Além do mais,
pensando em economia, a conta ficamuito mais'
cara para quem não investe em prevenção.

EDITORIAL

Prevencão
, ,,,:j ;

DO LEITOR

O décimo terceiro jogador
indústria têxtil. Seus jogadores cansariam mais,
ficariam mais desidratados e, carregariam um

, peso,extra em comparação aos oponentes. Os

grandes avanços ocorridos nos tecidos possi
bilitam, por exemplo, que os uniformes atuais

sejam muito mais leves, não concentrem suor e

favoreçam a oxigenação da pele dos atletas.
Toda essatecnologia faz com

que os treinamentos intensos,
alimentação correta e o bom

" preparo físico' e técnico não se"

jam os únicos responsáveis pelo
sucesso no esporte. O traje tec

nicamente adequado' também
faz parte do conjunto de equipes
e atletas vencedores. É como se

fosse o 13° jogador num time de

futebol (o 12Q, claro,' continua
sendo a torcídal). "os chamados

- tecidos tecnológicos resultam de

pesquisas realizadas pela indús
tria têxtil, como ocorre no 'Brasil, onde o setor é
um dos mais avançadosdo mundo.

Obviamente, os investimentos em pesquisa e
,- "

inovação, visam à produção de tecidos cada vez
melhores para todo tipo de confecção: Assim, os
190 milhões de torcedores da Seleção Brasileira
nestaCopa têm roupas muito mais aptas do que
em 1950 para proporcionar conforto e bem-es
tar ante as reações orgânicas inerentes às fortes

emoções do futeboL.

"

"

"

RafaelCervoneNetto,
presidente do Sinditêxtil�SP

o traje
tecnicamente'
ãdequado

também faz parte
do conjunto de

'

equipes e atletas
vencedores.

Aterra
voltou a tremer em Jaraguá do Sul.

As ocorrências registradas na V�a Le�i
são mais um mistério p-ara Defesa CIvil
do município. O estranhamente vem

,

também do céu, que nos últimos dias teve sol rei

nando e pouca chuva. Fica difícil entender o que
está acontecendo até mesmo

para os técnicos especialistas. E
a falta de uma estrutura capaz de ,

atender a este tipo de problema '

se torna cada vez mais evidente.
A situação não é, diferente pelo
resto do país.

Um' levantamento feito

pelo Ministério do Planeja
mento mostra que o número
de pessoas castigadas pelas enchentes e des-
'lizamentos triplicou entre 2007 e 2009. Neste

período o número de municípios atingidos
passou de.I76 para 620. E a tendência é que os

efeitos climáticos sejam cada vez mais graves.
O que "comprova que é precisa agir rapidamen
te e apresentar políticas públicas capazes de

OgOleiro
Barbosa, que tomou o fatídico gol

do atacante Ghiggia, não foi o único cul

pado pela opinião, pública e a imprensa
pela derrota do Brasil para o Uruguai na

final da Copa do Mundo de 1950. O uniforme de
nossa seleção também foi sumariamente julga
do e condenado como um dos grandes respon
sáveis pela chamada "tragédia
do Maracanã". A sentença têxtil
baseou-se no fato de a camisa
branca, com golas azuis, "ser in
suficientemente nacionalista".

O bom senso e a' razão re

param a injustiça histórica,
pois Barbosa' não perdeu aque-
la Copa sozinho e o uniforme
branco, embora jamais utili
zado .novamente pela seleção,
não teve' qualquer influência no

resultado. Nos 60 anos desde' ...

aquele triste episódiodo esporte
nacional, o futebol evoluiu muito em termos de
preparação física, conceitos táticos e materiais.
Goleiros e atletas, como qualquer ser humano,
continuam suscetíveis a eventuais falhas, mas

, os uniformes nunca mais poderão ser culpados.
Mais do que isso, deixam de ser um item passivo '

do jogo como em 1950, tornando-se um dós fa-
tores ativos para a performance física.

Sem dúvida, uma seleção que disputasse a

Copa do Mundo de 2010 utilizando camisas e

calções antigos levaria sensível desvantagem
em relação aos times vestidos com peças dota
das das últimas tecnologias desenvolvidas pela
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Vai demorarmais para que alunos sejam atendidos em espaço adequado

E"

Obrapara
erguerescola
sofre atrasos
Estado não garantiu os R$ 4milhões
para � nova Lauro Zímmermann
GUARAMIRIM

A construção de um
prédio para dar lugar
à escola estadual

. Lauro Zimmermann, de
Guaramirim, vaJ atrasar, e
outro prazo foi anunciado
pela SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
de Jaraguá do Sul.

A
pesar de o Deinfra

(Departamento Esta-
o dual de Infraestrutu

ra do Estado de Santa

Catarina)' ter entregado o pro-
. jeto arquitetônico do imóvel,'
os recursos orçados, em R$ 4

milhões ainda -não estão as-
o \

segurados. pela Secretaria do
Estado de Educação. Porém,
em 2009, a Gerência de Infraes
trutura Regional adiantou que
as obras iniciariam a partir de
Julho deste ano.

Conforme o secretário regio
nal Lio Tironí, agora a mé!ratona

de serviços fica prevista para ini
ciar a partir do mês de outubro.
"Não temos corno conseguir. o
dinheiro em período . eleitoral

por causa da lei, mas vamosten
tar licitar a obra ainda neste ano

para 'no próxímo governo seguir
a construção", afirma.

Enquanto isso, os mais de.

1,1mil estudantes são atendidos
no imóvel erguido em 1977. E é
nessa estrutura antiga.que pro
blemas de infiltrações e fiações
elétricas. falhas, entre .outras re-

'cl<lmações, são vistas com fre

quência. Os últimos transtornos
resultaram na interdição da cozi
nha e dos banheiros pelaVigilân
cía Sanitária municipal em 2009.

• Daiana Constantino
dai.anac@ocorreiodopovo.com.br

, ,.
.

O �in�s�o �ai ter um
muro,sfô:a'radoda escol!,' .

para à comunidade
'poder usar o espaço no

fim de semana.
FRANCISCO LUIZ SOUZA

"

PIERO RAGAZZI -

-

Tironi anuncia novo prazo

Comunicação será ampliada
nas comunidades do interior'

GUARAMIRIM
Telefones fixos. e linhas de

internet banda larga vão ser ins
talados nas regiões do interior
de Guaramirím, As associações
de moradores dos bairros Ponta
Cumprida, Jacu-Açú, Tibagí, Rio
Branco, Barro, Branco o e Putanga

. estão cadastrando os interessa
dos. Cerca de 150 novas implan
tações serão feitas.

Os trabalhos estão previstos
para começar em três meses pela
empresa Compulline Telecom.
Os moradores vão desembolsar
R$ 1,5 mil por residência, e o

valor pode ser parcelado em até
dez vezes c�m o pagamento da

o primeira parcela de entrada.
Após o período de inscrições,

a Prefeitura se reúne com a pres
tadora de serviços para planejar
os investimentos necessários,

. como construção de' terminaís
de telefonia nos bairros, além da

colocação de postes.

""

empresa o. est o

o i<lentificando os pontos
prioritários para instalar
nov,os ,telefones públicos" •.

JAIR PEREiRA
-

Paralelo a esse trabalho; se

gundo o secretário de Desenvol
vimento Econômico, Jair Pereira,
a empresa OI está ideptificando
os pontos prioritários para insta
lar novos telefones públicos pela
cidade. Esse serviço corresponde
às reivindicações das comunida
des João Pessoa, Quati, Serenata, '

o
Poço Grande, Ribeirão do Salto,
Jacu-Açú, Ponta Cumprida, Tiba
gi e Brüderthal.

, I

PIERO RAGAZZI

Internet, telefonia fixa e pública vão ser instalados em bairros distantes

Última chance para se inscrever'
no processo seletivo daEdu�'
MASSARANDUBA profissionais vão ser solícita-

Hoje encerra o prazo
.

de dos quando os efetivos ficarem

inscrições para o processo se- doentes ou se licenciarem", en
letivo da rede municipal. de fatiza. Os pagamentos são de
ensino em Massaranduba. Os

"

acordo com a habilitação de
. profissionais interessados de-. cada profissional.
vem procurar a Prefeitura, e A . documentação. a ser

garantir as vagas para atuar apresenta no ato da inscrição
nas turmas das creches, pré- concentra carteira de identida

escolas e ensino fundamental. de, comprovante de conclusão

Segundo a gerente de Edu- de curso superior, atestado de

cação, Salete Lazzaris, os edu- frequência em curso superior,
cadores selecionados vão ficar diploma. e certidão de nasci

em umà fila de espera. E con- . mento dos filhos.
forme a necessidade, os pro-

. Os candidatos precisam ter

fessores serão chamados para 18 anos completos, diploma de
atuar na área. Portanto, não há graduação na área ou diploma
número de vagas estabelecido..

. de magistério ou estar cursan-
As contratações acontecem do Licenciatura. Outras infor
caráter temporário. "Os mações no (47) 3379-4600.
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"
Ela chegou discreta, ficou ças mais procuradas estão jogos
para o lado defora da casa, f'·

de sofá, .cadeiras para área inter
,

na e externa, est�tes, banquetasmas logo se impôs e ganhou
para área de festa e objetos COl1).O

os ambientes internos. cesto de roupa, baús - usados
. principalmentepara guardar brín
quedos - e.cachepôs.

Ana Paula ressalta que este

material aceita vários tipos de

combinação, podendo ser utili
zado em espaços mais rústicos

,

ou mesclados em ambientes
mais modernos. O que diferencia
os móveis em fibra natural para
'área interna ou externa é o aca

bamento e a delicadeza das pe
ças. Segundo ela, os móveis ex

ternos têm uma conotação mais

rústica, enquanto as peças para
área interna são mais refinadas e

.

com design mais elaborado:

A'
fibra natural,' muito
usada em móveis com

design de área de lazer,
ganhou novos dese

nh�s e está em alta na decoração
interna, em forma de poltronas,
mesas de centro, chaíses e' ca
chepôs. Pode ser de fibra natural
em junco, rattan e vime, sintética

,

e até alumínio, o fato é que esses

móveis que misturam o rústico
ao moderno caíram no gosto dos
consumidores e estão garantin
do o luxo e o requinte aos mais
diversos ambientes.

"Os móveis de fibra natural
estão muito em alta. Eles sempre
foram usados em áreas externas,
principalmente em casas de ve
raneio, mas a tendência agora
é trazê-los .para a área interna.
Cada vez mais as pessoas que
rem levar um pouco da natureza

para dentro de casa", comenta
Ana PaulaMazzi Stahelin, geren
te da Mazzi Comércio e Indústria
de Artesanatos.

De acordo com Ana Paula, a

procura por móveis· e artigos de
fibra natural praticamente dobrou
nos últimos (lois anos. Rnrra as ne-

FLORISA
j 1 '. ,.: J

•

4 'i J �.

, '

Trabalhamos com Dores e plantas artificiais e naturais,
mudas de flores, de plantas e frutíferas,

Móveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo,

Móveis que misturam
o rústico eo moderno
garantem luxo e 'requinte
aos mais .dioersos ambientes,

RuaRemanlo DornbustlJ, 2433 �V'da l.aIau
�r:331l,0515Il37l,8146
.JVWWJlol1Sfforisa;c.ÓIlli�f

Embora combinem com aárea externa, peças não devem ficar
expostas ao sol eà chuva, pois isso pode danificar o material

Comuns em' casas de ve-

ar�',iq,; óyeis, Jeitos de
iora 'natural. são resistentes
e podem' durar mais de 20

anos, mas para isso' é preciso
alguns euidados.

Em primeiro rugar, é preci- .

so prestar atenção ao local _em
.. que as peças serão iQstal�das.,

;,Embora co'rr1�inem com aárea
, externa, essas peças. não de
vem ficar expostas ao sol.e.à

. chuva, p,orl exemplo. Ambien
tes úmidos, como o entorno
de piscinas, também ·devem
ser evitados. Nesse caso, o

, .

'\

indicado é usar material sín-
. tético, já que qualquer peça
à base de fibras naturais ou

mesmo de madeira corre o

""�;isco d� ':apOdrecer".' 'com a

'umidade em excesso. .

Móveis de
fibra natural,
.que sempre

fizeram parte da
decoração em
áreas externas
de casas de
veraneiro,
estão caindo
cada vez mais
no gosto dos

consumidores e
usados dentro

de casa

Somente na hora da limpe
"ia',a água ,é bem-vinda, pois'ela
restaura a umidade das fibras.

. A limpeza pode ser feita urna
zpor roê

'

mas'dePQi$é pre-
I/I,' .' "': I'/!.', '", ,,' ":"i,.i(,

dérx s p>eças'seçarem
ii sombra'. No caso de tramas

de fibras naturais, recomenda
se usar um'aspirador .de-pó e .

'

uma, escovinha. Álcool, deter-
. gentes e solventes são proíbi
dos, pois deteríoram esse tipo
de material.
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Veja algumas dicas para renovar as paredesdacasa sem imprevistos

.

\

Períodos de clima seco são os melhores

para pintar a casa, sabia?

E
que, desta maneira, a tirita seca

mais rápido e a obra termina
.

mais rápido. Se você quer apro
veitar o. período sem chuvas

para renovar as paredes, veja algumas
dicas importantes.

• Estado daparede: antes de pintar, ve
F

rifique a superfície. Conserte vazamentos
" -'·e tape buracos com massa corrida. Deixe

secar por um dia, lixe e pinte em seguida;'

,

• Quantidade de tinta: para uma casa
,

de 100 metros quadrados você precisa,
no máximo, deduas latas de Iê Ittros:

,

• Mudanças radicais: se quiser trans
formar superfícies escuras em claras,

.

você' vai gastar pelo' menos metade

a mais de tinta. Se o caso é eliminar a
textura de uma parede, iguale tudo com
massa 'corrida. Se quiser economizar,
nude apenas a cor.

Pintar uma divisão da casa numa cor diferente do restante do

ambiente, para acentuar um móvel, dá ao local nova vida. Tons fortes
e vivos devem ser combinados com cores neutras e discretas.

Para locais de
relaxamento,
como o quarto,
cores frias como
o azul e o verde'
sãobem-vindas

ACERTE'NA COR
• 0uça a opinião de toda a família antes de decidir quais

,
..)" I

"

vão ser as novas cores dacasa.
,

• 'Pinte o teto sempre de branco.

• Use Gores suaves em 90%,das,paredes.
• Se quiser pintar uma parede de cor forte, evite aquela
que fica exposta ao sol. Pirtte as mais ilurtHnadas de

,

cores claras, que refletem a luz natural.' '.

.... Cubra móveis e piso
com lonas plásticas;

• Proteja rodapés é teto com

fita crepe e jornal' (coloque
os linearmente no Ii'rnite
entre a parede e estes

elementos), para que a tinta'
. não borre essas áreas;

• Deixe portas e janelas
abertas, para não irritar

o sistema respiratório
eos olhos;

,
.

• Antes de iniciar a pintura,
feche buracos e rachaduras.

Aplique a massa corrida,
espere secar e lixe;

• Veja se não há umidade
- nas paredes. Vazamentos
acabam com a pintura
e prejudicam a aderêncc
da tinta'

• Pinte as paredes de cima
para baixo é da esquerda
para a direita. Nunca inicie

asegunda demão antes

que a primeira esteja
completamente seca.

COISAS QUE DEVE SE EV r DAS
• Pintar um cômodo inteiro de cores fortes e

vibrantes, como vermelho ou laranja;
'. Usar mais de duas ou três cores nas paredes do

I-
.

mesmo cômodo;
,

• Abusar de listras ou faixas coloridas..

• Cuidado com a decoração "tudo da mesmá cor".

Preste atenção para que o cômodo não se torne
cansativo. Quartos monocromáticos até são bem

vindos, pois são locais de relaxamento. Nesses

casos, escolha cores pastel, como roxo, creme ou .

verde-água. Combine com elementos brancos, pois
elescornbinarâo com o único tom escolhido.

• Na cozinha ou na sala, escolha uma única cor para '

todos os objetos e paredes pode ser arriscado,
principalmente se for o vermelho ou laranja. Tons
fortes e vivos devem ser usados com moderação.

. Por isso, combine-os com cores neutras e discretas.

�

• Antes de pintar as paredes' .

e o teto, lave-os com água e

sabão, para tirar a gordura.
Assim, a tinta é aderida com

uniformidade:
Fonte: www.mdemulher.com.br
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LionsClube tem nova liderança
Trabalho da gestão anterior deverá ter continuidade, com esforços para expansão
JARAGUÁ DO SUL

A partir de agora, é de
. Valcírio Pereira dos Santos
· a responsabilidade de
continuar os projetos
do Lions Clube Cidade
Industrial no muniCípio.

.

Ele
assumiu a presidência

da associação em uma

solenidade na noite de se

gunda-feira. Durante um

ano, Valcírio vai coordenar os es

forços do grupo para buscar resul
tados ainda melhores em projetos
como a Campanha da Visão, que
vai para a 25a edição em 2010, e as
movimentações sociais e ecológi- .

cas promovidas pelo Lions..
O sucessor de Arnantino Cae

tano entra na liderança do grupo
já com experiência - ser vice-pre
sidente pelo período de um ano

faz parte do treinamento, que ain
da inclui a participação nas reuni
ões do grupo, convenções e cursos
preparatórios. Apesar damudança

na presidência, a estrutura do gru
po deve continuar a mesma. "Da
remos continuidade aos projetos
antigos, e claro que se outra neces

sidade da população for observa-
. da, faremos uma movimentação
nesse sentido", explicaValcírio.

As únicas novidades que es

tão previstas são a criação de dois
novos eventos; para aumentar a

arrecadação de fundos, e a busca

por maior visibilidade, As ideias,
no entanto, ainda não foram colo
cadas no papel, e serão discutidas
nas próximas reuniões do Lions.

A partir de janeiro de 2Q11, a
25a Campanha daVisão - pautada
na doação de óculos para crianças
da rede pública com. algum tipo
de deficiência visual - começará a

ser organizada. Além disso, o pro
jeto de plantação de árvores nas

margens do rio Itapocu deve ser
.

ampliado, Na gestão anterior, 200
mudas foram plantadas e hoje são

.

preservadas pela associação.

• Bruna Borgheti
bruna�ocorreiodopovo.com.br

�7

)"
.'i!
'.'
';':/
)rl'
�I

�
Valcírio tomou posse durante solen.idade na noite de segunda-feira

CACHORROS SÃO ABANDONADOS E SOFREM MAUS-TRATOS

Animais serão castrados
JARAGUÁ DOsit dos problemas pelos quais passam' centro de Zoonoses.

Adultos, dóceis e maltratados. os cachorros que são abandonados "Um abrigo acaba virando um

Essas são características comuns em Jaraguá do Sul. Segundo o Cen- . depósito de.animais, é muito mais'
entre Iuca e Silax, dois cachorros tro de ZoonosesdaPrefeitura, existe fácil de ocorrer epidemias e os bi

que estão passando por tratamento hoje um animal doméstico. entre
_

chos dificilmente são adotádos",
.

e esperam por adoção. O Iuca, um .

cães e gatos, a cada três pessoas que explica O' supervisor de zoonoses

mestiço de dobermann, chegou residem nacidade. Augusto César PofIo. No entanto, o
à Ajapra (Associação Jaraguaen- O problema é que aAjapra não setor começará a castrar os animais
se Protetora dos Animais) através conseguedisponibilizarumlarpara de.rua a partir de julho, para evitar
de uma denúncia e já foi inclusive todos eles, já que o número de vo- que o número de bichos abandona-

.

castrado. O husky siberiano Silax luntários disponíveis é bem menor dos aumente. Quem quiser ajudar .

precisou de tratamento porque foi' que o número de animais aban- a tirar os animais da rua, com lares

atropelado, e precisa de um lar com donados. Outra opção, que seria o temporários ou definitivos, pode
tanta urgência quanto o Iuca, abrigo de animais, não é conside- entrar em contato com a Ajapra

Os dóis animais são exemplos ._ rada nem pela associação nem pelo pelo número (47) 9123-0657.

Se outra necessidade
da população for

observada, faremos'
uma movimentação

nesse sentido.
. VAlciRIO PEREIRA DOS

'

.

.
SANTOS, PRESIDENTE DO
1I0NS CIDADE INPUSTRIAl

"

Mais de 30 anos,
.

I no município
Atualmente, existem dois

clubes do Lions na cidade - o do
centro e o da cidade industrial,
que foi fundado há mais de 30
anos. O último é composto. por
12 casais voluntários, que par
ticipam das atividades assisten
ciais e pagam um valor simbólico
mensal à associação, A entrada
no clube não sofre restrições, e

os interessados precisam entrar'
em contato pelo (47) 3370-2308,
com oValcírio.

Exposição faz alerta
contra corrupção.

segundo o promotor de justiça e

idealizador da campanha, Affon
so Ghizzo Neto, é mostrar à po
pulação que atos como o desvio
do dinheiro público não são fatos
isolados. "Quando dinheiro públi-

.

co é.roubado, por exemplo, existe
uma revolta, mas nem sempre as

pessoas percebem que isso afe
ta diretamente o montante que
deveria ter um destino como a

saúde e escolas públicas", explica
o promotor. A campanha contra
a corrupção; que surgiu em 2004
e foi premiada pela ONU (Orga
nização das Nações Unidas) em
2008, vai levar a exposição por
dez cidades do Estado e para ou
tras capitais do país.

JAR,�GUÁ DO SUL
.

Até o dia 9 de julho, o Shop
ping Breithaupt deixa de ser um

local destinado .somente às com

pras e ao entretenimento. No se

gundo piso, na área em frente ao

cinema, uma exposição da cam
panha "O que você tem a ver com

a corrupção" vai chamar a aten
ção dos visitantes com o objetivo

.

de conscientizar a população em

ano eleitoral.
São 12 painéis de fotos e ain

da mais de dez camisas autogra
fadas por craques como o goleiro
Rogério Seni, mostrando o apoio
dos clubes de futebol à campa
nha promovida pelo �Ministério
Público de Santa Catarina em

parceria com a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil).

CAMPANHA

As fotos, parte principal da ex

posição, têm três focos diferentes:
a corrupção em si, os'efeitos e as

'consequências da corrupção e a

pró�ria mobilização popular pro
movida pelo projeto. A intenção,

.

...I� tudo
.

•

or dentro
I.:P#

• �

f\que P '",0 reglOO
que ocontec.e

UJi etr
. dopoVO@ocorre\O
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A Feira do Livro
é um palco'
de idéias, um

.

mundo das letras
e uma vitrine

, para os autores.
CARLOS HENRIQUE

SCHROEDER, DIRETOR-GERAL

"
,

-

Evento promove 'intercâmbio entre autores e os apresenta aos leitores
JARAGpÁ DO SUL

'

Encontrar, com o dono de
uma história que, por algum
motlve, trouxe encanto nem

sempre é fácil.

N E

Feira do Livro é também
.uma feira de.escritores

Até quando esses escritores di
videm as mesmas cidades e Estados
com os leitores, a distância perma
nece um desafio a ser enfrentado por
ambos os lados. É no meio desse de- '

grau que a Feira do Livro de 'Iaraguá
do Sul se coloca. Conforme o diretor

geral, Carlos Henrique Schroeder, o

evento que inicia nesta sexta-feira
serve também pára aproximar o pú
blico dos autores locais.

Por causa desse intuito, a progra- .

mação de 2010, assim como nas três

edições passadas, privilegia ° contato.
Além dos cinco convidados ilustres, a
PraçaÂngelo Piazera ainda' recebe ou
tros 22 nomes que têm relação direta
com a produção literária local. ,

Dando a largada às participações
em feiras, Marcelo Lamas acredita

que a oportunidade abriga uma im

portância única. "Através, do bate-pa
po podemos medir o quanto a nossa

escrita está atendendo aos anseios do
leitor. Esta comunicação nos aprimo
ra", explica. _

'

, Já Fernando Bastos, também char

gista do O Correio, do Povo, chama

atenção para outra situação. De acor
do com ele,' o espaço serve como uma

vitrine. "O objetivo é divulgar o nosso
trabalho para que mais pessoas co

nheçam os nossos livros", afirma. Para
complementar, a presença nos corre-

,

dores e palcos ainda oferece a chance
de trocar informações com os autores

de renome nacional.
'

LEQUE, DE QPÇÕES
. ,Quem quiser aproveitar a Feira
do Livro de Jaraguá do Sul para co

nhecer os escritores que engrossam
a cena literária catarinense tem di
versas alternativas, basta conferir a

programação. No domingo, -4 de ju
lho, acontecem nove lançamentos,
todos a partir das l5h. Na quinta-fei-
ra, 8, outros três integram a agenda '

do evento. E, por fim, nosábado, 10, ��
ocorrem os bate-papos e sessões de

autógrafos com mais dez autores da

microrregião. A lista completa está
no site www.feiradolivro.org.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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CINE CLUBE TERÁ EXIBiÇÃO GRATUITA D,E FILMES NACIONAIS

Gats abre as portas para o cinema

"Os brasileiros não
conseguem fazer
os próprios filmes
circularem no país",

lEONESllVA

Alé� de reabastecer a biblioteca de casa, público tem a oportunidade de levar na memória boas conversas com os convidados do evento

JARAGUÁ DO SUL Segundo Leone Silva, do Gats,
A noite desta quinta-feira vai a programação será semanal e

marcar a inauguração de um gratuita. As reuniões acontecem,

'novo. espaço destinado a quem sempre nas quintas-feiras, às

'não ignora boas histórias; Com ,20h, e terminam com discussões

sotaque, totalmente brasileiro, acerca dos títulos assistidos. "Os

o Cine Clube Teatro Gats abre dados do cinema nacional são
,

as portas à produção nacional e estarrecedores, os brasileiros não
tem como missão apresentar ao conseguem fazer os próprios fil

público cerca de 200 filmes. En-
'

mes circularem no país", comen-
, tre eles, há espaço para curtas e tá. Por isso, o Cine Clube preten
longas metragens assinados pe- de dar espaço a eles.

los mais variados diretores.
A iniciativa faz parte do progra

ma Cine Mais Cultura; do governo
federal. Contemplado a partir de
edital, o grupo jaraguaense rece

beu do Ministério da Cultura os
, aparelhos necessários à adaptação
do ambiente, como telão, apare
lho de DVD, projetor, mesa de som
e microfones. Além disso, a trupe
também foi beneficiada com o re

passe das obras a serem exibidas,
todas integrantes do catalogo da

, Programadora Brasil.

1
,I
ii!

A programação ainda não foi

divulgada, porém, em breve,
poderá ser acessada- pela pági
na virtual www.grupogats.com.
br, A sede do Gats fica na Ave

nida Marechal Deodoro da Fon

seca,1082.
-

Sala de aula foi adaptada para público assistir filmes

'I
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Ponto devendas'ede tradição
Mercado Municipal abriga seis lojas que comercializam produtos típicos da região

. JARAGUÁ DO SUL

Da geleia ao strudel. Da
almofada ao pano' de prato.
Da banana ao chuchu. Tudo
isso pode ser encontrado no

Mercado Público Municipal,
que fica na Avenida Getúlio
VargaS, no Centro de
Jaraguá do Sul.

"Compro frutas e verduras aqui há
oito anos porque émais fresco e va

'lorizo porserem daqui", enfatiza.
O bananicultor Renato Schus

ter, 46 anos, defende a tradição do
MercadoMunicipal. "É um impor- .

tante ponto de venda. Vendo cer

ca de 12 caixas por semana para
'

o mercado", aponta. As bananas

branca, caturra e ouro são produ
zidas na propriedade de Renato,'
no Garibaldi, e repassadas ao mer
cado por R$ 0,80 o quilo.

PIEFlO RAGAZZI

[]paço
abriga seis lojas, todas

, cadas em levar ao consu-

dor local e aos turistas que Para os' clientes, é bom
,

itam a cidade produtos tí- - porque são alimentos frescos,
picos da região e alimentos frescos

'

com menos agrotoxicos,
fornecidospelos produtores locais. 'tem este diferencial.
Um dos pontos mais' movimenta- REGINA RUSCHEL, PROPRIETÁRIA
dos é a loja de Regina Ruschel. Há DE LOJA NO MERCADO PÚBLICO

oito anos, ela e a família se dedicam , ,
ao negócio e revendem basícamen-

. A Associação dos Pequenos
te frutas, legumes e verduras cul-

Agricultores Fainiliares e Artesanais
tivados em' solo jaraguaense.

-

1I0S (Apeafa) também possui uma loja
produtos são fornecidos por 17 agri- dentro domercado. Segundo a vencultores que formam oCondoniínio dedora, Solange da Silva Nagel, node Produtores Rurais do município. local é comercializado mel, geleias, '

Para eles, éum incentivo, por serum pão" cucas, linguiças, biscoitos,
ponto a mais' para o escoamento

conservas e pescados produzidos
dos s/eus produtos. E �.ara��s clien- por 22 associados. o. carro chefe
.tes, e bom porque sao álimentos do estabelecimento é o strudel. São
frescos, c�m m�n�s. agrotóxicos, ,

�; vendidas, em média, 150 peças por
teu: este diferencl� ; comenta..

Ela ,mês. Os preços do prato típico da
.

,estima que por mes cerca de 900
. região variam de R$ 6 a R$ 14.

pessoas passem pela sua banca.
Uma das freguesas assíduas é a cor- .• Debora Volpi

.

retora Cristina Holzinger, 41 anos. debora@ocorrei.,dopovo.com.br

"

, ,
"

'

'"

ESTRUTOiIA DEVE RECEBER MELHORIAS EADEQUAÇÕES

Com· reforma, salas comerciais serão licitadas
Produtores e lojistas -que tiram

do Mercado Público o sustento das

próprias famílias concordam em

um· aspecto: o espaço precisa ser

revitalizado. IIEle não tem a cara de
um mercado público, Deveria ter

um estilo mais típico
li

, opina Da
niele Ruschel, que trabalha com a
mãe em uma das lojas. "Precisaria
de urna reforma. Em cidades como

Itajaí ou Blumenau, os mercados
.

públicos são pontos de encontro.
.

Deveriam vir mais lojas, divulgar.
o espaço e assim, movimentaria o

mercado'; acrescenta a proprietária
de uma loja de produtos naturais,
MariaÂngelaPedroso;

Dados do Arquivo Histórico

Municipal revelam que' o espaço .

foi construído 'na década de 60. Em
'"

1966, as atividades iniciaram oficial-
mente no local. Mas anos depois,

- dio. A obra levaria cerca de seis
meses e está orçada em R$ 355
mil. "Se' o projeto for aprovado
pelo Ministério da Cultura vamos
buscar aporte financeiro para esta
obra. Mas para fazer a reforma,

. os lojistas vão ter de desocupar o
espaço. E depois de tudo' pronto,
iremos licitár as salas comercíaís,
E eles vão ter que concorrer nes

ta licitação para voltarem para o'

mercado', avisa. Ainda de acordo
com Marilene, o projeto não in�,
clui a alteração da arquitetura da .

construção, apenas�eparos na fia-
Hoje, a Fundação Cultural, é ção elétrica, pintura e adequações

responsável- pela administração , para acessibilidade e segurança.
do espaço. De acordo com a co-

ordenadora de finanças e plane
jamento do órgão, Marllene Giese,
tramita no Ministério da Cultura
ÚIn projeto para reforma do pré-

o mercado foi fechado, Na década
, de 90, o prédio abrigou repartições
públicas municipais e, só ,em 2002
voltou 'a ser um espaço para suas

funções originais, de ser ponto de
comércio de produtos locais.

, Na década de 90, o prédio �

abrigou repartições públicas '

. municipais e só em'2002
voltou a ser um espaço para
suas funções originais, de
ser ponto de ,comércio dos

produtos locais.

Prefeitura busca recursos
.

no gove_rno federal para
, revitalizar espaço

PIERO RAGAZZI ,
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CONSÓRCIO
FIM

o-tu:
A Baependiy� CORRETORA DE SECUROS

.

Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro
,

Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 327A-0100 - www.iavel.com..br

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

. A promoção "preço abaixo de custo" é válido paro o corro Mille 4 portas, cor azul buzíos, chassi n? 6474471 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desemboçador com ar quente, valor de R$ 23,990,00. Siena 4 portos, cor broncochassi n? 2119489 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desemboçodor, or quen!e, rod_o oro 14 e p,neus de aço, ,:olorde R$ 26,990,00. Promoçãó nõo é válido poro negociação com troco. Ofertas válidos até 01/07/201 O o�
.
enquanto durar o estoque. Imagens de caráler ilustrativo. A JAVEL reservo-se o direito de cornqrr possivers erros groflcos. Promoçoo 010 Uno: consulte o regulamento completo no site http://novouno.fiát.com.br/promo. Período de participação:de 14/05 o 1,6/08/2010. Doto do sorteio: 27/08/2010. Certificado de Autorízcçõo Caixa n? 6-0354/2010.
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KADET 2.0 1995 VERMELHO••

SEM ENTRADA 48X 331,07

'PARAll 2002 1.8
COMPLETA GNV

'PICKUP CORSA
1999 PRATA

3370 ..7500
..,

.. _i"

" 2Ua 1A;fi'raSíiJllee

21 �900.;IOO
,

s:

E í;oU L,OS Rua Walter �arquardt, 267,0

I

Taxas compartilhados com o m,er�odo Carros com procedência Transparência no negociação

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

.

Couro, Sensor de Chuva, Sensor de Luz.
.

.

.

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

2008, Prata, Ar-condicionadn Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Faróis de Neblina, .

Freios.AaS, Air Bag, Rodasde Liga-leve" Bancos em Couro, Cd' _

Player Mp3, Sensor de Estacionamento. DesembaçadorIrasero,
Câmbio Automático.

2009, Prata, Flex, 4 Portas, Ar-conoíclonado.Dlreçâo Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas. Limpador e Oesembaçador, Cd Playet

'

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

Travas Elétricas,Computador de Bordo, Desembaçador Traseiro.

.

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

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assin_atura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilida�es e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

2008. Prata, Flex, Desembaçador Traseiro, Ar-quente. '

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Glassimais 3

P/I, '

niCO, em

.Alimentosl#té,:nlco enl
SI! ra'
n b' �I hlichJi: 2'6/07/2010,.() 81110

empenha a função de
' bllcio:- 26/01/201,0 Integra uma equipe que

'

pte 'educativo na prevenção Participa da elaboração e
desenvolve ações nas áreas,

..

trole slstemããeo de implementação da
' fabricaçãb,.armazenamento

s ffslcos que possam ser poütíca de saúde e
transporte, comercializáçao

dos a pacientes durante a
.
- 'produtos alimentícios e trei:rf

·segurança no trabattro, mentos engíobsndo a higi..
'

tência de·saúde. Suas I"" d"· I b
-

d
tl{

. a em a e a oraçao e. ção dos alimentos. Apre.senadessão desempenhadas
_ estudos estatísticos, .

uma atuação abrangente, '�.
stituiç6es de saúde instrumentos de o controle de matérias-prim
aie privadas (hospltals, avaliação, programas de

. passando por todas as f ';

s, unidades básicas de
. segurança, análise de industrialização, até o çon

,.s�rviços de' acidentes e outros. da qualidade do produto
ento pré-hospitalar) dispositivos deordem acabado. Suas atividade

orno em domicílios, " . .

.

desempenhadas em ind
"
'. técnica Junto aos alímentíeías bem como'
s, el]1presas. trabalhadores. restaurantes, pan.ifiead'a

. confeltarías, supermer
hO,spitais e outros, .

, Financiamentos'

(AlVA
-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA .

J

<.b
tO
co
N

G
UJ
'.0::
(..)

ws Imóveis agora com

consultoria Habitacionall
-_

.

. Facilitamos seu processo
. de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.,.. ,.-

www.imobiliariaws.com.br -I vendas@imobmari�ws:com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - C�ntro - Guaramirim (47) 3373.34 4 I 3373.

-c,

* Casas Prontas
* Lotes a venda em'

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias apÓs a veiculação.

-

Residencial

"Monel .

; No. Centro em

Guaramirim -

Condomlnio
Fechado " área
de festas,
área ·fitness I

plâyground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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CITROEN C3 XTR
1.4 FLEX 2011
a partir de R$

CITROEN C3 1.6 EXCLUSIVE
. AUTOMÁTICO FLEX 2011

ocs TE UE O HECER.
VENHA FAZER UM TEST-DRfVE.Entrada '+ 24x

TAXA
O

Rodas de liga·leve 15" + Rádip CO
com comando no volante GRATIS

2 ANOS DE GARANTIÀ
COMPLETO

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

2 ANOS DE GARANTIA
AIR-BAG DUPLO

APROVEITE AS CONDiÇÕES SEM COMPARAÇÃO DA LE MONDE.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COJ:JFIRA.

CRÉATIVE TECRNOLOGIE.
�

ROEnCI

.

l-Preço à vista, não inclui frete, seguro e opcionais, sem troca, v�li�o até 30/06�2010 ou enquanto durar o estoque paraos modelos de carros aqui anunciados, Gtroên G GLX l.4·flex 2011,G !ITR 1.4 Flex 2011,q 1.6 Excl�sive Automático Flex 2011. 2- (DC realizado pelo Banco PSA - entrada de 45% e saldo em 24x, com taxa de 0,99%. TC R$ 878,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas, Cadastro sUjeito a aprovaçao. 3- 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroen do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assmado entre cliente e roncessionara -;4 -O chente deve escolher necessariamente uma dás três opções. As promoções não são cumulativas. Imagens meramente ilustrativas.

,
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OPORTUNIDADE

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408

.

(47) 9657-9181

IMÓVEIS EM GUARAMIRIM
C,Paulo
Corretor diiií Imóveis

Eduem::ll/J GUlimlher {/l,de}
COnfii;ttor de S�19JJrOS
Reg. 1)5011'2:4. 1 JJ594S7�9

ASS 5S0RIA iMOBtLÍARIA
� S'E(:iURO DE A1..!ITOMÓVEJS 1!1 CAMINHtlES

til 3 3
. I!ESID�NCWS

37 5738 (PatnITlÓnlaJecontraroubos}-
,

• SEGURO Oli '111M
.

• SEG�IRO GL090.t l't.;?;A EMPRESAS eM GE1�AL

Rua 28 de agosto, 225� � Centro
- GuaramirfmG(J��t��rGuaràvel Veículos)

ICREC! 9151
• COMPRA ti VENDA DE IMOVEIS
(casas. aptos.. Terrenos, chacaras,

- cCJrTlerclais e industriais)
-

• I.OTEIIMEIHOS
• FINANCIAMENTOS (SFtl)

uaramirim - Casa em Alvenaria, no

airro Avaí com 150,00m2, sendo: 03

uartos,cozinha, lavanderia, churrasqueira,
2 bwc, 02 garagem. Terreno com 690,00m2,
odomurado. ValorR$ 125.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, no

aUTO Amizade com 135,0_9m2, sendo: 03

uartos, sala, cozinha, 02 bwc, 02 gargem.
erreno com 504,00m2• Valor R$
48.000,QO
uaramirim - Casa em Alvenaria, no.
entro com 160,00m2, sendo: 02 quartos +.
I suíte, e demais dependencias. Valor R$
59.000,00
uaramirím - Casa em Alvenaria, no

airroAvaí com 116,00m2 sendo: 02 quartos,
1 suite, cozinha, sala,. garagem. Terreno
om 450,00m2• ValorR$130.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, 'no
airro Avaí com 112,00m2, sendo: 03

uartos, cozinha, lavanderia,O 1 bwc,.
erreno com 306,00m2, todo murado. Valor
$ 115.000,00
uaramírím - Casa Mista, no bairro Avaí,
om 56,00m2• Terreno com 360,00mi.
alorR$ 95.000,00.

Guramírtrn - Casa em Alvenaria , no

bairro Amizade com 76,00m2, sendo: 02
quartos, cozinha, sala. Valor R$
110.000,00.

Guaramirim - Casa em Alvenaria, no
bairroAvaí.com área de 15.5,00m2, sendo:
03 quartos, sala, ·cozinha. Terreno de com
450,OOln2• ValorR$145.000,00

"

TEMOS ÁREA INDUSTRIAL
A PARTIR DE R$ 7,50 PI M2

APOIO: GUARAVl;l VEíCULOS - 3373-0411
Carros: Novos, semi-novos e usados

"

.. , SAFIRA
.

COMSEU
) ENCANTO
E SIMPATIA

Atendimento com

local, hotel e motel
Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h àsQ4h,

..

RS 33.000,00
R$ 50.000,00
RS 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ �oO.OOO,OO
R$ 200.000,00

R$ 8.600,00
R$ 16.500,00

- R$17.900,OO
R$ 22.000,00
as 32.300,00
R$ 68.000,00

·R$ 280,00
. R$ 430,00
R$ 520JOO
R$ 890,00
R$ 998,00
R$1.990,00

'�"""'"

Dê uma assinatura anual de p'r:eseofe.
E_ganhe o Cartão CO.J8AO+ e a Revista Blush�

(47)·2106�1919
; www.ocorreiodopovo.&ol1l..br
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-COMPRE SEU-PEUGEOT 207
E GANHE' ESSE-CD PLAYER
PIONEER COM USB FRONTAL
E INTERFACE PARA IPOD

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. ReinaLdo Raul 414 _

- Itajaí (47),3'344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de JUNHO _ GANHE AGORA STRASBOURG é uma campanha dàsC�re.ssionárias strasbourg.Famllia 207 com taxa O,99%a.m.:prazo de até 48 meses com entrada mlninía de 50% do valor do veiculo. E também compre seu Peugeot
207 e ganhe CD Player MP-3 Pioneer com USB fronlal e intelface para IPOD; esta promoção de CDPlayerMP-3 Gráfis nao inclUi o Modelo 207 QUlksllvereos modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,00 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE l.4l Rex, 05 portas,
ano/modelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÁTIS, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. O p� anunciado a partir de R$ 39.600,00 é do modelo Peugeot 207 Passíon XR I.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307� entrada de 50% do valor do veicul? e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul
tar a concessionária. Os acessórios informados são do modelo 307 Presence Pack 1.6L Rex. As concfições acima poderão ser alteradas se houver alteraçoes stgnificafivas no mercado financeiro, sem avisoprévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Imagens meramente

ilustrafivas. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeet 207 HB X-line 1.4L Flex, 5 portas, arJ?Imodelo.: 10/1.1,01 Unidade. Peugeot207 Psssion XR 1.4LFlex, analrpodeIo.:I0/11, OS·portas, 25 unidades. Peug.eot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. Prazo de vigência
da promoção de 04/0612010 à 30/0612010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoçoes. Para mais Informações sobre preços

e condições especas, consulte a Rede de Concessonárias Peugeot partiCipantes, ligue para 0800-7032424.

�I De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h
PEUGEOT

PEUCEOT
ASSISTANCE

- www.strasbourg.com.br MOTIO� & EMOTION
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"

,

,

l

JARAGUÁ DO SUL S[ R. Barão do Rio Branco, 340, [entro, 47 3275.2055

JOINVILLE S[ R. Dr. João [olin, 1756, América, 47 3435.208013025.7280
[ASA GERALDO COLCHÕES E A[ESSÓRIOS R. Blumenau, 189,47 3029-3700

casageraldo@netuno.com.br 1 www.casageraldo.com Colchões Estofados Travesseiros Espumas

IC a S

OIGERALDO
.M"óveis e Decorações
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moagonc.alves@netuno.com.br
.

Moa Gonçalves
'De volta

Ajovem
modelo jaraguaense Bruna Maria Tepasse passou o fim

de semana na área. A bonita que' aniversariou ria sexta, com
festa bem família, sábado pilotava big mesa na Iump, Hoje, a

.

bonita faz pit stop no Rio de Janeiro, onde tem compromissos
gendados antes de voltarpara São Paulo. Amenina vai longe! .

.e»:
, .U
Place.our

Todos os destinos num so lugar!

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Franclsco Fischer, 90 I /(() LADO DA JAVEL

A elegante Eliane Nicolodefli,
esposa do amigo Luií .

Nicol'odelli, na 20a.Noite do
Queijo Vinho, na recreativa
das Duas Rodas

Estreie
'Quer fazer sua festa brilhar?
pntrate o fotógrafo Hermanne
treie na revista Nossa, no site

I a revista do site Moa Gonçal
ts. Mais informações pelo fone
70-2900, com Hermann.

. 00 leitor
"Mo�, sou grata pelo. apoio,ilo carinho e pelo incentivo que

cebemos. Ó mundo se torna'
n pouco melhor porque pes
as como você nos estendem
mãos todos os dias. Obrigada
m abraço carinhoso", Doraci
prgan, autora do livro "Sobre-
entes das Chamas".

.

Dado dolabela
. o ator ecantor DadoDolabela,

o grande vencedor de A Fazenda,
será presença garantida dia 21 de
agosto, na Feijoada do Moa, no
Parque de Eventos. Quem tam- .

bém vai fazer parte do grande
-

evento é Edu Ribeiro & Banda,
os sertanejos Nicolas & Michel,
grupo Detonáxé e vários grupos .

! de pagode. Haverá também na
- 1 ocasião um desfile ·da escola de

I moda da Unerj. Volto ao assunto.
i
j
.j Bruno é suspeito

de homicídio
Qual o melhor' comentário

sobre a notícia acima?
. a) Bom... ele jáme'matou do co

ração umas doze vezes só esse ano.
: b) Não tô sabendo de nada.

Só que ele pode fechar com o

Bangu II� por 20 temporadas.
c) Pode ser uma boa notícia

para quem achava que, depois
de perder Lave e Adriano, o Fla

mengo"precisava de ummatador.

C�rlos Chiodini, a presidente .

i. do PMOB de Massaranduba,
Helinéia Beseri e Manu, na 1 a

.

�oite da.s Violetás, evento do .

. PMDBMulher de Jaraguá do Sul
que aconteceu dia 24, na AABB e

reuniu mais de 300 mulheres dos
cinco municípios da região.

:NAS RODAS
-

• Em setembro, a revista Nossa e

o site www.moagoncalves.com.
br promovem big festa só para
crianças descoladas da urbe
sorriso.Volto ao assunto.

• Renato e Laura Borges estão
curtindo temporada de frio e

tango em BuenosAires. Retomam

na próxima semana.
• Anote na agenda: Naira
Demarchi dos Santos aniversaria
neste sábado, dia três de julho e

vai adorar saber que foi lembrada.
• O empresário Plácido Rausis, dá
Mercúrio Transportes, é o grande
hostes sábado no bar do Sérgio.

• "Se você sentir a Jabulani '

batendo nas suas costas, .

relaxe ..E sinal que á ,I
.

vuvuzela já entrou".
Fecha aspa.

.

. Social 13

• o querido casal de
destaque Raquel e Mauro .

. Luiz Rocha recebeu os
.

familiares para assistir com
muito estilo ao jogo do .

. Brasil segunda-feira, em
sua luxuosa casa.

• Com apoio da cervejaria
. Kõnigs Bier, nos dias 10
e 11 Je julho, acontece
no ParqueMunicipal de
Eventos,ernJaraguá,a
3a Festa Catarinense do
Strüdel .

• Quem esta preparando os

quitutes para comemorar

www.buetterrnann.corn.br

Bruna Rech, nos corredores
da london Pub

.

Dica de
quarta-feira·

Curtir o festival de Temaki no .

. RestauranteKantan..

" .

Quem não acredita na

bondade nas atitudes dos
outros, não acredita na

sua própria bondade!
.

,

ISRAEL ZILlER

.: "
.

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Deise
Konell Schinke. Ela que é uma

.

das organizadoras da 4a Feijoada,·
do Grupo Folclórico Grünes
Tal, que será realizado no

.

sábado, na Sociedade Aliança,
é outra querida que acompanha

a coluna todos os dias.

, o níver dia �2 deJulho é a

leitora assídua da coluna,
Luciana Olos, a Lu, esposa
"do amigo Dagomar Muller.

• Pelo meu e-mail tenho
'

escutado elogios sobre a

loja Bosque das Flores, em
Jaraguá, pilotada pela
elegante EduardaVeloso.
Lá você encontra flores e

arranjos exclusivos. Quem
recebe fica babando de
felicidade. Vale conferir!

.

• Doe agasalho!

• Stammtisch: Hoje é o
último dia para inscrições
dos grupos. Mais
informações com Iaquéline
no 3370-2900.

• Com essa, fui!

.

Onde comer bem em Jaraguá
.
No Subway, um dos melhores lanches naturais do mundo.
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CLIC 00 LEITOR
A Susi foi abandonada na

casa do leitor Felipe. Agora
ela tem uma nova família e

recebemuito amor. O dic é
da Helena Junks•.

'

,CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA�FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

CharlesZimmermann,
escritor

KellyErdmann,
jomalista

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.brComeco, meio e fim·
.:I ,

.

(l.a
de Camila começou errado.A estagíáría

e administração perdeu o horário. Ficou
om a casca na mão e a banana foi parar

.

teira no 'líxo. O leite estava estragado, 0-
cabelo decidiu não cooperar e nem umamãozada
de gel foi capaz de solucionar.

A mãe dela, a dona Silvia, {oi logo interro
gando, nem esperou amenina escovar os den
tes primeiro.

-

. -Você não está atrasada? Tem que ser mais

responsável.
-Ok, mãe. Estou atrasada..

Então deixa o sermão para
outra hora.

- Além de irresponsável é
mal-educada.

- Tchaumãe, fui.
Ao abrir a porta do prédio,

Camila viu o ônibus se aproximando da parada.
Tentou correr, mas o salto ameaçou quebrar. Fez
pose e fingiu que estava tudo certo. Pensou em

pegar um táxi, lembrou que a grana estava toda
comprometida. Teve vontade de chorar, olhou
para as pessoas ao, seu lado e desistiu. O jeito era

mesmo esperar o próximo ônibus. Dez minutos a

mais, dezminutos amenos não iriampioraraque
la segunda-feira cinzenta.

O telefone tocou.'Bolsa bagunçada, ai, ai, ai.
No último bolso conferido, lá estava ele.

-Oimãe. O que foi? fI

- Você não pagou a conta de luz? Te pedi isso
na sexta-feira. Ser-á que você não pode fazer nada?

-Mãe, sexta não deu: Ia pagar hoje, mas sai
atrasada e esqueci de pegar a conta.

- Camila, não sei mais o que faço com você.
Nem pense emme pedir nada estemês. Iã estou
avisando que você não vaimaisme enrolar.

- Tá bom mãe. Agora dá para parar de piorar
meu dia?

-Você se atrapalha toda e eu é que complico
seu dia?

. -Mãe, o ônibus está chegando. Conversamos
quando eu chegar dafaculdade,

Camila suspirou, tentou fingir que estava tudo
bem, pagou a passagem e, claro, teve que ficar de
pé, o ônibus estava lotado.

Chegando ao escritório, a estagiária deu de
cara com a chefe.

- Bom dia. Estou esperando seu relatório des
"

de sexta-feira senhorita.Tem quinzeminutos para
deixar naminhamesa.

-Mas, você pediu o relatório às Iêh.de sexta

feira. Não tive tempo. Em quinzeminutos não vou
conseguir fazer.

-Garota, na sua idade eu já tinha mais res
ponsabilidade. Deveria ter feito isso no fim de

semana.

Tocou o celular, Camila

olhou e deu um'sorriso ama

relo.
-Mãe, você .estã bem? Eu

preciso trabalhar. Depois con

versamos. Te amo, se cuida,
não esquece de tomar seus re-

médios.Vai ficar tudo bem.
-Camila, que remédios? ·Doente você está

me deixando. Pegou a chave de 'casa? Eu não
vou ficar te esperando viu. Você está muito
mal acostumada.

.
-Sim, mãe.Vou tentar chegar em casa o mais

cedo possível. Pode ficar tranquila. Agora tenho
que trabalhar.

Camila desliga o celular e olha aliviada para
a chefe. Enfim, os astros estavam a seu favor.
Ela sabia que se tinha alguma coisa no mundo

que emocionava a chefe essa 'coisa' se chamava
mãe.

- Pois, é, no fim de semana eu fiquei cuidan-'
do da minhamãe. Cheguei atrasada porque tive
que acompanha-la ao médico. Estamos com

problemas..
-Ah,. desculpe, eu não imaginei isso. Tudo

bem, entregue o relatório até o fim do dia. E, se
precisar, pode pedir ajuda para o Martinho.

Camila não acreditou. Pedir ajuda para o

Martinho era' tudo o que ela queria. Aqueles
olhos verdes sempre a fizeram suspirar, A sor

te começava a virar. Só precisava retocar o ba
tom. Ah, o batom, Camila esqueceu o batom no

banheiro de casa. Também lembrou que seus ca- _

belos estavam horríveis e decidiu fazer o relatório
sozinha. Quem sabe da próxima vez.

CINEMA -.

• Plano B (Leg) (Eh, 22h - qua, qui)

,. Cine Garten 3
• Plano B (Leg) (16h50, 19h10, 2lh20 - sex)
(14h20, 16h50, 19h10, 2lh20 • sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) ,

(13h40, l6h20, l8MO, 2lhl0 - qua, qui)
• Cine Garten 4
· ° Golpista do Ano (Leg) (18h50 - sex)
(13h45, l8h50 - sab, dom, seg, ter)

• O Escritór Fantasma (Leg) (16h20, 2lh40 - sex, sab,
dom, seg, ter) Toy story 3 (Dub) (14h, l6h40, 19h,
2lh40 - qua, qui)
• Cine Garten 5
• Olhos Azuis (Nac)(17hl0, 19h40, 22h -,sex)

,

.

(14h30, l7hl0, 19MO, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14hl0, 19h20 - qua, qui) .

• Ó Escritor Fantasma (Lêg) (16h50, 2lh45 - qua, qui)
• Cíne Garten 6
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2lh30 - sex)
(14h, l6h30, 19h, 2lh30 - sab, dom, seg, ter)

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

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, 17h40, 19h35,
2lh30 - sex, sab, dom, seg, ter) ,

• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Sex and the City 2 (Leg)
(15h30, l8h20, 2lh - sex, sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Simplesmente Complicado (Leg) (14h20, l6h40,
19h, 2lh20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, 17MO, 19h35,
2lh30 - qua, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(19h, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter)

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

(15h, l8h, 2lh - todos os dias)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (19h, 21h20 - qua, qui)
• Pânico na' Neve (Leg) (14hl0 - qua, qui)
• Cine Muellér 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2lh30 - sex)
(14h, l6h30, 19h, 2lh30 - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (OOhOl, l3h40, l6h20, 19h, 2lh40 -

qua) (13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - qui)
• Cine Mueller 2
• Quincas Berro D'água (Nac) (17h, 19h30, 22h - sex)
(14h30, l7h, 19h30, 22h - sab, dom, seg, ter)
(:lAh2�, 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 ctasse A (Leg)

.

(14h15 - sab, dom, seg, ter)
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, l6h: l8h45, 2lh20 - qua, qui)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h,18h30, 2lh - sex)
(13h30, l6h, l8h30, 2lh - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (LElg) (OOh15, l3h50, l6h30, 19h10, 2lh50-
qual (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 - qui)
• Cine Garten 2
'. Príncipe da Pérsia (Leg) (16h40, 19h20, 2lh50 - sex)
:(14hl0, l6h40, 19h20, 2lh50 - sab, dom, seg, ter)
(14h20, 19h30 - qua, qui)

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

• Eclipse (Dub) (OOhOl, l3h30, l6hl0, l8h50, 2lh30
- qual (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 - qui)
• Cine Neurnarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 2lh30 - sex)
(14h, l6h30, 19h, 2lh;30 - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (OOh15, l3h5Q, l6h30, 19h10, 2lh50
- qual (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 - qui)
• Cine Neumarkt 3
• Quincas Berro D'água (Nac) (16hl0, l8h50, 2lhl0-
sex) (13h50, l6hl0, l8h50, 2lhl0 - sab, dom, seg,
ter) (14h30, l7h, 19h30, 2.2h - qua, qui)
• Cine Neumarkt 4 .

• Plano B (Leg) (16h20, 19h10, 2lh20 - sex)
(14hl0, l6h20, 19h10, 2lh20 - sab, dom, seg, ter)

• Cartas para Julieta (Leg) (16h50, 2lh20 . qua, qui)
• Cine Neumarkt 5
• cartas para Julieta (Leg) (17hl0, 19h20, 2lh40 - sex)
(14h30, l7hl0, 19h20, 2lh40 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, l6h20, l8h40, 2lhl0 - qua, qui)
• Cine Neumarkt {3
• Prlncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30, 22h - sex)
(14h20, 17h, 19h30, 22h - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3. (Dub) (14h, l6h40,
19h, 2lh40 - qua, qui)

NOVELAS
do laboratório onde fez o exame de paternidade
de Nelinha.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane vai para a mansão de Ricardo. Beatriz

convence Sofia a desistir que Gilmar procure o OVO

para elas. Daniel e Seth observam Viviane rezando
no cemitério. Jane fala com Afonso que é provável
que o problema para engravidar seja de Yasmin ..

Vicente percebe o incomodo de Jane com a empol
gação de Ricardo. Sofia resolve dar o falso anel de
Francisca para Gilmar. Ricardo percebe a emoção
que Antônia tenta disfarçar ao ver Daniel. Judite di
fama Guilherme para Rute e ficã furiosa quando a

professora entrega a cartâ de Clara para Tadeu. Gui
lherme dá seu novo endereço Rara Mariana. Gilmar
fala para Sofia e Beatriz que Jane sente ciúmes de

Vitória/ Viviane. Viviane afirma a Gilmar que não vai

almoçar com todo mundo. Mauro chega atrasado à
aula de balé. Beatriz ameaça Vitória/ \Íiviane.

PASSIONE
. Mauro confessa a Gerson que continua apaixo

nado por Diana. Danilo fica aliviado ao ver o nome

do laboratório que vai fazer o exame antidoping.
Mauro pede para Diana se afastar dele. Totó fica
transtornado ao saber que Gemma foi falar 'com
Clara. Clara pergunta a Mimi como era a falecida
esposa de Totó. Stela e Lorena ficam aflitas com a

demora de Danilo e Sinval. Felícia confidencia para
Agostína que é a mãe de Fátima. Chulepa fica in

trigado com a calma de Danilo corn-o resultado do
exame antidoping. Fátima ouve Danilo declarar para

, Kelly que gosta de Clara. Clara finge que vai embora
da Itália. Agnello conta para Agostina que vai com

prar um apartamento. Myrna comenta da visita de
Agn�lIo e Bete vai tirar satisfações com Fr.ed.

LANÇAMENTOS
'.

Busca pela cura
Um filme que retrata o drama do casalJohn

e Aileen Crowley na luta para encontrar a cura

para seus dois filhos, que sofrem de uma do

ença genética rara. Quase sem esperança de
encontrar a salvação das duas crianças, John
descobre um pesquisador que pode mudar o
destino da tamílía, "Decisões Extremas" é uma

história sobre o poder do amor e da fé contra o

impossível. Inspirado no livro "The Cure", escri
to pela escritora Geeta Anand.

.

TEMPOS MODERNOS

Nara dil a Niemann que Nelinha não é filha
de Leal. As Marias lamentam a separação dos

pais. Renato telefona para- Nelinha e avisa que
em poucos dias estará de volta. Niemann pensa
em seu próximo plano para atingir Leal. Surge um

'clima de romance entre Portinha e Deodora e os

dois, ficam constrangidos. Bodanski dorme com

os filhos no Pilhanatural enquanto Goretti passa
a noite com as filhas. Nara descobre que Zeca
foi dormir na casa de Hélia e se irrita. Niemann
planeja assumir a paternidade de Nelinha. Ramón
não se conforma com a decisão de Jannis se mu-

'

dar para um galpão. Hélia pede para Zeca conver

sar com' Nara, pois ela não estaria cuidando da

gravidez. Maureen exige que Nara lhe diga o nome

RIBEIRÃO DO TEMPO ,

, Virgínia se irrita com as ligações de reclamações
que recebe: André vai até a redação do jornal conver
sar com Carmem, que garante que não vai contar nada.
a Lincon sobre a relação dele com Sônia. Érico sai de
casa e Nicol�u avisa a Flores. Flores pega o revólver
e o contempla. Eleonora pergunta pra Arminda o que
está acontecendo com ela. Arminda diz que anda pre
ocupada com as obras, mas não convence Eleonora.
Jaca chega à Praça do Enforcado com seu carro rebo
cado pelo carro de Sflvio.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras)..
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Ótimo dia para fazer acordos, alian

ças e parcerias. ° desejo de agradar

as pessoas queridas vai se manifestar com

mais força nesta noite, mas mantenha a sua

rivacidade na paixão e relacionamentos.
p .

TOURO .

(21/4 a 20/5)
TUDo o que envolva inspiração,
arte e imaginação será ampla

mente favorecido. Não tenha receio

. de lutar por seus ideais. A lua vai ajudá-lo a
.

valorizar a cumplicidade no romance. Des

frute desse momento.

OGÊMEOS·
.

(21/5 a 20/06)
...

Você terá uma certa facilidade

para se distrair hoje, atente-se! Uma

atmosfera mais leve e descompromissada

pode tomar conta do seu astral. No campo
afetivo, siga os seus instintos e arrisque mais.

CÂNCER
.

(21/6 a 21/7)
Bom momento para fechar um

ciclo em sua vida. Não insista em

algo que não tem mais solução: a fase é c;!e
profunda renovação. Não faltará sensibilida

de para compreender a pessoa amada e se

relacionar com ela.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Terá facilidade para captar o dese

jo dos outros. Sua habilidade para
contornar as situações será invejável, bem

como sua habilidade para trabalhar em equi
pe. No amor, ouça seu coração e tente arris

car coisas novas.
.

-

VIRGEM

, (23/8 a 22/9)
,! O trabalho de rotina será favoreci

do, mas não convém se descuidar

da farnllia. ° seu lado prestativo vai estar

em destaque, ajudando você a trabalhar em

equipe. A Lua aumenta o desejo de incluir al

guém na sua vida.

LIBRA .

.

(23/9 a 22/10)
O dia pede um pouco de diversão,
agarre a oportunidade que terá de

se dedicar. a uma atividade prazerosa. NãO
perca a chance de agradar a pessoa amada:
isso pode fazer a diferença nesse momento

especial.

ESCORPIÂO
.

(23/10 a 21/11)
Talvez esteja um pouco triste hoje

e possa relembrar do passado com

mais frequência. Mas cuide para não magoar
ninguém. O. romance conta com boas vibra
ções e você saberá muito bem como expres
sar as suas emoções.

9SAGITÁRIO.(22/11 a 21/12) ..

Será fácil conseguir mais ínterati
vidade com os outros. A.s atividades

artísticas ou mentais serãoarnplarnente favo
recidas hoie. A vida íntima e a familiar contam
com boas energias neste momento intenso
de sua vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20ji)
Bom dia para ganhar dinheiro, seja

através de jogo, aposta ou do seu traba
lho. Procure confiar na sua intuição e sensibi
lidade. Vai ser fácil expressar verbalmente as

suas emoções. Coloque seus assuntos em dia.

AQUÁRIO.
(21/1 a 18/2)

. Você estará mais idealista, inspirado
e intuitivo. A Lua indica que saberá paFtilhar suas
emoções, aproveite para estreitar seus vínculos
de carinho, mas cuidado com a sua ingenuidade
para não cair em mãos erradas.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Bom dia para quem trabalha com

assuntos que exijam isolamento e si
gilo profissional. A Lua transita pelo seu signo
durante a noite, deixando você mais carente e

romântico nesse período específico.
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Três ex-BBBs' se
estranham em festa
Durante uma festa em Florianópolis, as ex-BBBs

Ana Carolina Madeira, Milena Fagundes e Anamara
se estranharam. O clima pesou pelo Twitter, quando
as ex-integrantes do reality começarám a trocar far
pas, mas sem citar nomes. Ana Carolina disse que
as duas "estavam se achando" no evento e qUB o

público não gostou. Milena e Anamara responderam.
pelo site, dizendo que ela era uma invejosa.

Madonna vai fazer
. plástica no 'Brasil
Madonna está muito interessada em pas

sar pelas mãos do famoso cirurgião plástico
oras iieíro, [)r.' Ivo Pitanguy. A'revistà americana

.

Life & Style afirma que fontes brasileiras. revela
ram que a namorada de Jesus Luz vai se sub

.meter a:cir.urgias estéticas no país. A ímprensa
"�o

,'o,

''1"::,,,. ,_
' ,"

I "'-,
.. 11.-',.

.

_,," .",'
"

-

1.'.' i

americana recorClou o o:oato' de que' Madonna
estaria disposta a gastar alguns milhares de

dólares em uma nova renovada de visual.

,
.

Globo vai gravar.
Passene em 3D

Depois da Rede Globo transmitir partidas de futebol _

com tecnologia 3D em cinemas de São Paulo, agora ela
.

quer gravar Passione em terceira .dimensão. Passione

não é a primeira novela que testará a tecnologia, Viver a
Vida também foi gravada em 3D. Ainda de acordo com

. a publicação, a Globo e a NET irão transmitir os desfiles

das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Carnaval de

2011, em 3D, como experimento.

DIVIRTA-SE
�

. .

Trabalho para casa
.

o gerente do banco, exausto de tanto trabalhar,
resolve dar uma volta pelo banco para dar uma rela

xada. Mas no momento em que 'sai da sua sala, ele

ftagra o funcionário do caixa colocando vários paco

tes de notas de cem reais em uma mala. O gerente

pergunta indignado:· -.
_ O que está acontecendo aqui? Posso saber o

que 'você está fazendo? ..
. .

_ Nada! - responde o caixa, sem ficar nem um

pouco nervoso - Apenas estou levando um pouco de

trabalho pra casal

.

Amy Winehouse revelou que
está mais feliz do que nunca com

seu atual namorado, Õ cineasta

Reg Traviss. ,Mas agora o boato
- é de que a cantora está grávida
do novo amor. Uma fonte revelou

que Amy está muito feliz e entu

siasmada com a primeira gravi
dez, e se sentindo melhor que
nunca. Imagens de Winehouse
alisando a barriguinha aumenta

ram ainda mais o boato de que
ela espera um filho.

,

Amy
'Winehouse
podeestar
grávida

Serginho mantém
contato com Paris'

O ex-BBB Serginho contou no Twitter que continua conversando com a patricinha
Paris Hilton, O garoto contou entusiasmado como anda sua relação com a socíalíte e

que pretende se aproximar ainda mais dela: "A gente conversa p.elo 'directmessages'
(mensagens enviadas em segredo aos contatos). Ela me conta onde vai, eu falo das

novidades por aqui. Não somos super amigos, mas vamos ficar, né?", disse.

SusanaWerner ..com

medo de levar calote
Susana Werner usou sua página no Twitter para

.

fazer uma denúncia. A mulher do goleiro Júlio Cé
sar disse que está com medo de levar o calote da

empresa Umbro, depois de estrelar uma campanha
para eles em fevereiro. "Não tô conseguindo rece:

ber o dinheiro do trabalho que fiz para a Umbro,
pois o contrato estava errado ..lnfellzmente eu não
sei mais o que fazer, pois os caras se negam a refa

zer o contrato com o nome certo da minha empre
sa.Estou com medo detomar calote!"

SUDOKU

SOBREO JOGO
_É um jogo de lógica muíto..
simples eviciante. O objeti
vo é preencherUm quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

.'ANIVERSARIANTES
30/6
Adelina A. M. de Freitas

Álido Krueger '

CarlosA. Tobias

Dianata L. de oliveira

Emerson E. Mohr

Eudes l. F. Bianchini
. Everson D. Urbim

Fabiane Butzke

Francisco Urbanski

Kelly R. Maciel �
Letícia N. de Oliveira
Márcia Pereira

Maria N. P. de Lima

Valdina Schurkowski

Vali Koperke
VanderleiaAndre

Wolfgand Strelow
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PREVISÃO DO TEMPO
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I.I
I

o tempo não muda no

Estado. Formação de
nevoeiros na madrugada
e manhã, com sol entre
nuvens no deéórrer do -

dia. Temperatura amena

e com elevação a tarde. A...__,.,..

, NEVOEIROS
EMS

. Jaraguã do Sul
e Região
HOJE

,

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

aUINT� "

":MíN: ,10°C
MÁX: 24°C l___.
SEXTA

,;p�MíN: 12°C
MÁX: 25°C l__)
SÁBADO'
MíN: 100C-
MÁX: 25°C

r�

'I.'
.

I
I

\ o
__"",

�jQAÇ/�8A,
TÂ
9° 21°

SEVOCÊVAI pARA.. ·
.

,_I
tIlAfIlES

Tempo estável com

variação de nu�ens
durante o dia,

porém s-em c"uv�. '

Temperatura oscila °
entre a mínima de 16

C

e a máxima de 24°C.

',;-.,�...

-:>
RIO-DO SUL
T Â
13.0 23°ES CÃO'

Frio típico
•

nesse Inverno
'CHU

'Tempo nublado
não indica chuva

I
f

\
,

. r
I-o inverná catarinense déve .

permanecer com tempo mais
seco e frio típico da época do

, ano. A previsão é de chuvas
abaixo da média nas regiões do
Oeste e Meio-Oeste, e de chuvas
entre amédia e abaixo damédia

nas regiões do Planalto, Vale do

Itajaí e Litoral.

Apesar do tempo' nublado, não há pre
visão de chuva em Santa Catarina nos pró--

. ximos dias. O frio típico da época perma
nece, com temperaturas mais agradáveis
durante a tarde. Pelo menos até dia 7 de

julho, as simulações não indicam chuvas
em nenhum Estado da região Sul do país.

, ,

Ensolarado Parcialmente' Nublado Instável ChUVQ:'Hl
Nublado

CRESCENTE . CHEIA

026/6
" �

NOVA

"

.0
ueremos
., "

rv

OuVidlria
Geraldo
Estado'

Secretaria de
Estado da
Admióistração
www.sea.sc.gov.br .

SANTA CATARINA
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CITROEN C3 XTR
1 ..4 FLEX 2011
a partir de R$

42 QO.o En��24X
• I.

099'%Rodas de liga-leve 15" + R..dio CD vi'2 ANOS DE GARANTIA
'. O

com comando no volante GRÁTIS' .,...AIR-BAG DUPLO
. ".'

CITROEN C3 1.6 EXCLUSIVE
AUTOMÁTICO FLEX 201.1

VOCÊ TEM QUECONHECER.
VEN� FAZERUM TEST-DRIVé. /

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 30 de junho de 2010 Publicidade 17

Rodas de liga-leve 15" + Rádi,o CD -./'2 ANOS DE GARANTIA
com comando no volante GRATIS "'COMPLETO

APROVEITE AS CONDiÇÕES SEM COMPARAÇÃO DA LE' MONDE .

.

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E CONFIRA.

CREATIVE TECHNOlOGt[
. CITRoen

1.Preço à vista, não incl�ifrete, seguro e opcionais, sem troca, válido até 30/06/2010 ou enquanto dUrar o estoque paraos�odelos d� carros aqui anunciados, Citroen G GLX 1.4 flex 2011,G!ITR 1.4 Flex 20!1,q 1.6 Exclusive Automático Flex 2011.�· COC realizado pelo.Banc� PSA· entrada�e 45.% � saldo em ?4x, com taxa de 0,99%, TC R$ 878,00.
Confira a CET da operaçao em uma de nossas lojas. Cadast� sujeito a aprovaç_ão. J. 2 anos de gara�tia sendo 1 pela CitrQen do e�sll � l.pela Le Monde, conforme contrato assmado entre cliente e copc�slonana 4.�O :lieJl�e\d� < �col��r.�ece§���me�te u��>das<tr;��Plo� fs ptomoçoes nao sao cumulativas. Imagens meramente ilustrativas.
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Planos da
.

,

Petrebrãs " .

Constantemente a Petrobrás está revi-
.

sando os investimentos e seu conselho de

administração acaba de aprovar a alteração
de seu plano de investimentos que' previa'
US$ 174,4 bilhões no período de 2009-2.013

para US$ '224 bilhões entre 2010 e 2014.
Com estes dispêndios, ameta de produção
em 2Q14 passa para 3,9 milhões de barris/
dia e em 2020 deverá chegar a5,4 bilhões de
barris/dia. Os planos da Petrobrás conside
ram uma geração de fluxo de caixa opera�
cional baseado em um preço médio de pe
tróleo de 80 dólares o barril.

.

Vaga' em incubadora
O,MIDI Tecnológico de Floríanõpó

lis oferece um pacote completo de, fa
cilidades para as empresas incubadas

que podem ser residentes ou virtuais
e realiza campanha para preencher as
vagas disponíveis, O primeiro passo
pará participar do processo seletivo é

.

preencher o roteiro de proposta para
ingresso no MIDI Tecnológico, dispo
nível no' site www.miditecnologíco..
corri.br, e entregar uma cópia impres
sa e outra digital desse documento
até 30 de julho na sede da incubado
ra. Para entrar na incubadora, as em

presas e os empresários passam por
uma seleção orientada por uma série
de critérios que avaliam, por, exem-.
plo, o caráter inovador do negócio'
e o perfil empreendedor'dos sócios.

.

Criado em agosto de 1998, o MIDI Tec

nológicojá graduou 46 empresas e atu

almente apoia outras 19 - 12 incubadas

residentes e sete virtuais. A incubadora

é mantida pelo Sebrae e administrada

pela Associação Catarinense de Em
.

presas de Tecnologia (ACATE).

Mer,cado Regional .

Lourival Karsten
Seara Alimentos·

,

Situado
no

.,.oeste
catarínense.: p" para tornar à marca mais forte foi inves- Este ano, a Marfrig incorporou tam-

- município foi fundado em 3 de tir no patrocínio do futebol e depois de bém a Keystone que" é a principal for
abril de 1954,' abriga o .Museu uma experiência com o Santos, passou necedora mundial para as redes de fast
Entomológico Fritz Plaurnann a patrocinar a Seleção Brasileira e tam-' food como o Mcfronalds e entrou para

.

e hoje conta com pouco mais de 22 mil .bém adquiriu uma .cota de patrocínio' , o clube das principais 'empresas mun
habitantes. Em 18 de novembro de1956 junto à Fifa. Foi o que levou a marca a diaís de carnes com presença e!ll22. paí
ali foi fundado um frigorífico que ado- figurar nas placas de publicidades dos ses nos cinco continentes.
tou .o nome da cidade: Seara. A Seara .estãdíos daÁfrica do Sul que deverão ser Devemos.lembrar que o Brasil já contá
Áliniehtos em 2009 passou a fazer parte

j vistas por um total acumulado de 30 bi- com aJBS-Friboi·e a BRFoods., Nada mal
do grupo Marfrig que resolveu utilizar lhões de telespectadores, Apenas a final para um setor que busca a consolidação-
esta marca consolidada em seu plano de' , da .Copa da Alemanha teve'audiência de do país 1).0 mércado mundial decarnes e

,

expansão.pelo mundaA op.ç'ão adotada 715 milhQes,çle pessoas, por exemplo.. ' derivados.
'hi

' '." .,,"-
,

, ,

'.,' ,'.'� ,.

�

DIVULGAÇÃO

. Adidos agrícolas
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) co

memorou a decisão do governo federal em criar o cargo de adido agrícola em oito
embaixadas no exterior para pesquisar mercados e facilitar'negociações sobre temas
sanitários. A medida vinha sendo reivindicada pela Faesc há mais de quinze anos,
observa o presidente José Zeferino Pedrozo. O Brasil-era a única potência agrícola que
não dispunha de adidos agrícolas. A decisão foi tomada após'meses de negociação
.nos bastidores

..
entre os 'ministérios das Relações Exteriores e'da Agricultura.

.

A Petrobrás .avança mi" exploração do,
,

petróleo no mar, mas não esqueceu doou
tro combustível que move os veículos no.

Brasil; o etanol. Sua subsidiária PBio - Pe
trobrás Bicombustível - constituiu socie-

.: dade com a São Martinho 'com aporte de
R$ 420,8 milhões. Esta é apenas mais uma'
aquisição da Petrobrás nesta área que atrai
também os investimentos de outrasempre-

,

sas mundiais de energia.

Cimentando
,

relações
A PT Sement Pandang, segun

da maior produtora de. cimento
da Indonésia, é usuária de moto
res produzidos pela Weg, forne
cidos entre 2007 e 2009 e agora
seus engenheiros e técnicos es

tão recebendo treinamento para
dominar melhor as técnicas de

manutenção destes motores que
utilizam tecnologia pouco co

nhecida pelos mesmos. No total
22 pessoas participaram do pro
grama de treinamento.

Novos mercados
para suínos

Embora Os embarques brasi
.Ieíros de carnes suínas - leia-se
de Santa Catarina - estejam cres

.

cendo, o país prepara sua adap
. tação às 'exigências sanitárias da
Coreia do Sul e Japão, de olho nos
mercados asiáticos que incluem
ainda o mercado chinês. Hoje
as exportações brasileiras estão
muito concentradas na Rússia e

Hong Kong e vem daí a necessi
dade de diversificar os destinos.

-,

'OGX na colômbia
Continuando á implementar

seu plano de' expansão, a OGX

disputou e levou a concessão

para explorar cinco blocos na vi
zinha Colômbia que ampliaram
significativamente as áreas sobre

.

as quais aempresa tem direito de

exploração. Considerando que a

Colômbia já está convencida de

que o petróleo é a solução para
seus problemas.

IN DIO,ADORES

, BOVESPA

,POUPANÇA

29.JUNHO.2D10

29.JUNHO.2D10
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•

linha de,Fundo
,

ulimar Pivatto
NÚMEROS DA COPA

'

A Argentina, que bateu o México nas oitavas de final,
não vencia um jogo de mata-mata nas Copas durante
os 90 minutos desde 1990, quando eliminou o Brasil.

Desde então tinham sido quatro derrotas, três
vitórias nos pênaltis e uma mi prorrogação.

No sábado, aquele-que para mim temtudo para ser o

.grande jogo dessa Copa (pelo menos até agora). Argentina
'

e Alemanha se encontram em ótima fase e com jovens va-,
lores que vêm ganhando terreno, com jogadas rápidas, bom
toque de bola e gols: Muitos gols. Acredito que o confronto,
será decidido na prorrogação ou nos pênaltis. Para não ficar
em cima do muro, aposto na Alemanha pela solidez de sua

defesa (o ponto.fraco argentino). E,'para finalizar, a Espanha
deve passar pelo Paraguai. Nossos vizinhos 'terão de jogar
muita bola para surpreender a Fúria. Mas eles já entraram

para a história ao passar das oitavas pela primeira vez.

No sábado
_��Ex-pÍpmess<! do
fuisal, o meià&ithyu.e já foi "

. .. �' ,�

_�iesentado no Puracão; Ele
chega por ern-préêtimo'e fiçé),
a�é ofím do ano., i, I, '

'

.'" '�, ':0:

, "'0 atacante Iardel
foíapreeentado ontem no

'

'

ChernoMore, clube búlgaro.
, O jogador n�o disputauma
partida inteirahá 14meses.
, &

.'tll&J_'lliO clube catalão "

"'

começa, a sondar o meia Õzíl,
destaque daAlemanha.Na
negociação, o Bàrcelonapode
"usar"o zagueiro Henrfque,
ex-Palmeiras.

............................................................................................................................ _
.

• I .�

.

.

. .As qUartas .

...
.

Teremos
dOIS dias de folga na Copa do Mundo (ah, não!). Tempo sufi

ciente para esperar por quatro grandes confrontos: Ao menos é o

"
que se espera. O primeiro deles será entre Brasil e Holanda. Para
mim, o grande teste do time de Dunga. Tudo que foi conquistado

até agora será esquecido. casoa seleção pare no Dom time da Holanda. Mas
eu acho que temos mais conjunto passamos de fase. O ponto franco do
time laranja é a defesa. No mesmo dia tem Uruguai e Gana. fi Celeste deve'
vencer, pois tem mais camisae conta com aquele retrospecto negativo dos,
africanos, que costumarri não ser bons em jogos decisivos.

Pessoal de Brusque está

,

de orelha em pé. Segundo o

blog do competente Rodri
go Santos, a cidade ainda
não recebeu um centavo

para organizar o 50° Iasc,
. que neste ano acontecerá

.

em setembro. O governa-

-

Jasc ,

I.üataómte
i1'f

Dagoberto eon!i�mou onte:rp
que recebeu propostas .

>,
•

'

do futebol europeu; l}1as'
" primeiro quer se concentrar na
-. Lílíertadoress .

"

, dor Leonel Pavan chegou a

anunciar o repasse, mas a

comissão organizadora dis
se que nada chegou ainda.

Sigo achando que a ideia do

Fundesporte 'é ótima, mas

na prática não vem funcio
nando como deveria.

. : .

M" d I
A.';-

- ! -

I, I -, �� I -, ••

"

' ': l l ! :' 'I .' i.J : J
í ; j

I i···· .', ',.
.'

",/
, • ': '

I 7 I � � /; , f.· r ,./ I -� ._.ij � I
-' II ' 1. � 1

. ,II -I 1,UD �. �O .. J.�etroDlCO
f> inlorlnéÍtica

, J
'

." VENDAS E ASSISTÊNCIA :rtCNICA DE COMPUTADORES, '

NOTEBOOKS, VfOEO GAMÉS, SERVIDORES, REDE � PERIFÉRI'COS

Note book Acer Aspire 5538 ,

4 Ob de memória tiO 250 GR
Tela de 15�6l�0 (super fina)
Só R$1699,00

'

, Telefone Sem fio Phitips'
.

. CD140 R$ 139,00

Camera Sony � .

080-82100 RS 399,00 �
,

�
E

i>
.5

r------------·
•

•
Contira .:

: todos nossos :
: produtos! :
. . '

..._---------_.

Computador AMO Core 2&9 GHZ
Memória de 2 GO HO de 500 G8

Gravador da Ovp e tela lCO de 19 LO
$6 R$ 1249,00

Note 800k Açer E621�
G8 ue memória HO de

'

160 GO Gravador de OVO
e tela de 15 R$ 1449,00

Camera Sansung
, Modelo ES-65 R$ -399 O�

Monitor TV Sansung
'24" Modelo P2470HN '

R$ 999,00

,
'

,

. Maradona revela que. está.
passando por umdéjà vu

PRETÓRIA aconteceu", relatou.
.
Desde que Maradona deixou Porém, a relação impecável de

a seleção como jogador em 1994, Maradona com o elenco está arris
a Argentina jamais passou das cada com a insatisfação. Substituí
quartas de final de um Mundial. do contra a Grécia, único jogo que

I Com o ídolo como treinador, o atuou, Diego Milito admitiu .as
time ainda não rompeu o limite. dificuldades de repetir na sele
Numa caminhada idêntica à úl- ção o que exibe no Internazio
tima da Copa, a seleção passou 'naie. Outro jogador ressentido
pelo México para decidir contra é Samuel que sem condições de
a Alemanha uma vaga nas semi- '_ enfrentar o México, teria se sen

finais. A sensação de já ter vivido tido traído, .após liberado para'
a mesma situação é recorrente jogar. Como não jogou, passou
para Maradona, que foi carn- ao público a impressão de que,
peão em 1986 contra os mesmos o zagueiro teria sido preterido
alemães que lhe deram o troco por questões técnicas. Barrados

na final seguinte. "Já passei por por Maxi Rodrígueze Otamendi,
tudo. Quando os jogadores vêm Verón e Gutierrez têm os mesmos,

falar comigo, digo que isso já me motivos para fechar a cara.

,

Maradona
precisa

trabalhar
coma

insatisfação
de alguns
jogadores
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. Na área
.

Henrique
·Porto

Agradável surpresa

Zebra,
azarão ou cavalo paraguaio? Qual é o melhor termo para

.

definir a surpreendente campanha do JJ Bordados/Conservas
Vida Verde no turno da "Taça O Correio do Povo"? Caçula da

competição, aequipe daTifaMartins deixou seus adversários co
mendo poeira nesta primeira etapa daPrimeirona. Até onde os coman

.

dados deMárcioVentura podem chegar? Isso só o decorrer do certame
pode dizer, mas entendo que se credenciaram para sonhar alto após a
espetacular virada sobre oVitória, jogando no Rio da Luz. As cenas dos
próximos capítulos prometem fortes emoções, já que de cara os verme
lhinhos enfrentam o Flamengo, na abertura do returno. O rubro-negro
temoito pontos e o JJBordados nove. No turno quem levou amelhor foi

o Flamengo, por 3xl, jogando em casa. Certamente um jogão de bola.

Quem. disse que urn campeonato com cinco equipes não tinha graça?

Descontrole·
o que anda acontecendo

com lido Vargas, presidente do
.

Juventus? Pessoa serena e edu-,
cada, mesmo. nos piores 'mo
mentos do clube, lidoperdeu'li
teralmente o controle nó último
sábado,' na partida entre Juven"
tus e Figueirense pelo Campe
onato.Catarinense de rurrlores. "

Apó� 9 ,,�árbitro ewulsa,r dois
, .,' ,

!ii
..

', /f !#),!fil ":,, r.. 'i 'tr,;:_"'�1 ,A, c,, , ,/

jógadpr�s dó.,Nfolêque' ·1taves�\

" _,' 801 lido.deiXou as cadeiras e foi
/.,'/' ".

'.. I".:i ,'_ I )� r/ ' ,/. fi

. para càmpo bater boca coma
arbitrage.tp..1?recisousercontido
pelaGRf, que o retirou de cam
po. Minutos-mais tarde, amante
o intervalo,. se desculpou com o

pessoal da arbitragem. por sua
atitude, dando mais urna prova
de suaboa índole.

Parabéns
A dupla dinâmicaMayara Ul

ler e Julio Patrício retomou dos
Estados Unidos,' onde contribuíu
para que o basquete brasileiro

conquistasse urn honroso vice

campeonato continental na ca

tegoria subl9.Mayara esteve em .

quadra nos dois jogos contra as

americanas, inclusive na deci

são. Ganhou em experiência. Es
tou curioso para ver a evolução
de seu jogo depois desta tempo
rada na Seleção Brasileira.

Par&jasc
Em 2007 tive a oportuni

dade de vivenciar um Para

jasc, na ocasião realizado em

nosso município. Confesso

que foi um. aprendizado in

crível. Trata-se de unia com

petição onde não existem
vencedores ou vencidos, sem'
qualquer demagogia. Fico fe

liz ao ver que paratletas como
amesatenista Daiane da Silva
continuam na ativa. Menina
de riso fácil e de talento in

discutível. Em Guaramirim

ternos Maria. Helena Eggert,
da natação, que aos 53 anos

continua
.

motivada. para'
competir: Só o fato de superar
uma deficiência e competir já
é digno de medalhas.

Palpitão
Trinta pessoas aceitaram o

desafio de participar do "Pal

pitão da Copa", Quem acertar
a seleção campeã do mundo
fatura urna camisa oficial da

própria. É claro que existem

critérios de desempate a se

rem respeitados. Agradeço a

confiança de todos e convido

para acompanharem o de

sempenho dos concorrent-es

no blog Na Área (blogs.ocor
reiodopovo.com.br /naarea).

ALA PR NTAS

Tiago naMaIwee só
até o fim deste ano

.

'

Goleiro defenderáTTG-Ugra, da Rússia, a.partir de 2011
"Decidi encarar esse novo desa
fio naminha carreira. O torcedor

da Malwee pode ficar tranquilo
porque vou sabei separar as coi
sas e honrar a camisa até o fim

do meu contrato", disse, infor
mando que o prazo com o time

jaraguaense encerra no dia 31 de
dezembro de 2010.

Do lado da Malwee, o goleiro
também garante que não haverá

retaliação por ele estar deixando
o time. "Conversei com a comis

são técnica e eles respeitam a

minha decisão e até o fim do ano
trabalharemos corno sempre".

JARAGUÁ DO SUL-

-

Em 2008, Tiago estava de
malas prontas para atuar
na Cortiana, mas ficou. Esta ..

. semana ele decretou: vai
deixar o Brasil em 2011 e

não deve vottar tão cedo

'o goleiro, considerado- em

2008 corno o melhor do mun

.
do em sua posição, disse .que
a saída foi pensada e todos os

aspectos foram colocados na

ponta do lápis. "A proposta foi
interessante e não irrecusável.

Será-muito bom para o meu fu

turo profissional e pessoal. Teve
,

muitos lados positivos, com um

tempo para eu e minha família
nos planejar, a convivência com
outras culturas, um novo idio

ma", enumerou.
Tiago gârantiu que fica' até

dezembro no time da Malwee/
Cimed sem perder o foco e a von

tade de ser vencedor, qualidade
apreciada pelos fãs do goleiro.

A
saída foi· oficializada
há quatro dias e divul

gada ontem na página .

_

do twitter do jogador.
Depois de um mês de conver- .

sas com o time russo TTG-Ugra,
.

Tiago anunciou que vai deixai' o
Brasil em janeiro de 2011.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Goleiro disse que sempre teve vontade de jogar na Europa e chegou a hora de encarar esse novo desafio

Ascensão do
futsal russo
atraiu Tiago

Outro fator que pesou posi
tivamente na decisão, segundo
Tiago, foi o fato do futsal russo
estar em ascensão. De acordo
com ele, cinco jogadores da se

leção da Rússia são brasileiros

.

naturalizados e se colocaram a' deles vem evoluindo pude cons-
.

disposição para ajudá-lo em sua tatar no Mundial de 2008 e em

adaptação. Além disso, o. TTG- . 2012 eles vão brigar por título",
Ugra é comandado

� pelo treina-prevê Tiago.
dor brasileiro Miltinho o que Segundo o goleiro,' o TTG
também deve facilitar a vida de Ugra tem uma excelente estrutu
Tiago na equipe. ra localizada nacapital Moscou,

"Eu sempre tive o sonho de mas manda os jogos na cidade de

jogar na Europa, sobretudo na
,
Yugorsk, aproximadamente três

Esp�a, mas a proposta veio horas de .avião, já que o patroci
da Rússia. Com certeza o futsal nador é dessa cidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



passe �a Caraguái .

faça um' Best Drive
e cadastre-se.

'

Mais informações
vw.com.br/selecoogol
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:·:1;'oco na 'Troca!." .... .-
"

,
"

Concorra a

um'Gol km
a'cada gol
da selecáo

,.

Aqui, IPI".. .

virou .BONUS
na sua compra.
&�-�

.........

eitamos Moto

Promoções válidas até 30106/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sÓlida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5U11 C4, com preço promocional ii vista a partir de R$27.900,OO, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico.da ope
ração não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessaria
mente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas.

Gru Auto Elite 40 anos de crecf ilidade. MJCO�X5WAGBJ

Caragúá Auto Elite'·
Uma reTação de confiança

47 3274 6000
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GLÁSSI I ÉRI

DavidVillagarante a classificação
Espanhavence Portugal por lxO em dia inspirado do arqueiro Eduardo, que evitou uma goleada
CIDADE DO CABO .

David Villa acabou com.
o sonho português, O
atacante espanhol foi o

, autor do único gol do jogo
e garantiu a passagem da
Fúria para as quartas de

. final da Copa do Mundo.

seleção lusa sai da
África do Sul com

apenas um gol sofri
do em quatro jogos.

O suficiente para acabar com

o sonho do título mundial,
mesmo que o goleiro Eduardo

tenha sido um verdadeiro gi
gante que tudo fez para trans

formar o Cabo das Tormentas .

na Boa Esperança lusitana.
A Espanha entrou com gana

de vencer, pela primeira vez, a

defesa portuguesa e não esteve

longe de conseguir. Só tinham

passado 61 segundos de jogo
e Fernando Torres já disparava
um míssil de fora da área que
só um voo perfeito de Eduardo

..

Uruguai 2xl Coreia do Sul
EUA 1x2 Gana
Alemanha 4x11nglaterra
Argentina 3x1 México
Holanda 2x1 Eslováquia
Brasil 3xO Chile'

Paraguai O (5) x O (3) Japão
Espanha 1 xo Portugal

• SEXTA-FEIRA (2/7)
Jogo A1- 11h - Holanda x Brasil

Jogo A2 - 15h30 - Uruguai x Gana
• SÁBADO (3(7)
Jogo A3 � 11h - Argentina x Alemanha

Jogo A4 - 15h30 - Paraguaix Esparna

conseguiu salvar.
.

A primeira chance real por
tuguesa foi um chute de Tiago
que Casillas não conseguiu se

gurar e, no rebate, quase que o

mesmo Tiago marco_!l. Cristiano
Ronaldo, apagado, tentou um

daqueles seus tiros de fora da
área, mas sem sucesso.

O técnico português Carlos

Queiroz colocou Danny para o

lugar de Hugo Almeida e Llo
rente entrou no rugar de Tor
res. O espanho1 deu outro rit
.mo ao jogo e sua seleção só

parava na muralhá chamada
Eduardo. Até que aos 18 minu
tos do segundo tempo, Iniesta

- iniciou a jogada,. passou' para
Xavi que, de primeira, deixou
Villa na cara do gol. O atacan

te não perdoou e chegou ao seu

quarto gol na.Copa, ao lado de

Higuaín, daArgentina, e Vittek,
da Eslováquia.

Mesmo atrás no placar, os

portugueses levavam pouco pe

rigo ao gol adversário. A Espanha
soube jogar com o resultado e só

esperou o apito final para confir-
,

mar a classificação.

�
ESPANHA PORTUGAL

• TERÇA-FEIRA (6/7)

Jogo B1- 15h30 - Vencedor A2

x Vencedor A1
• QUARTA-FEIRA (7/7)

Jogo B2 - 15h30 - Vencedor A4

x Vencedor A3

• DOMINGO'(11/7)
15h30 - Vencedor 81 x Vencedor B2

Xavi (8) deu belo passe para David Villa e comemorou o gol que deu a classificação da �úria para as quartas

QUATRO SUL-AMERICANOS ENTRE'OS OITO MELHORES DA COPA
GETTV IMAGES'

-Paraguai despacha
Japão nos pênaltis
PRETÓRIA

A sorte
-

parece conspirar a favor dos
sul-americanos na Copa da África do Sul.

Depois de 120 minutos de futebol sofrível,
em Pretória, em que Paraguai e Japão em-

. pataram em zero no tempo normal e na

prorrogação, os sul-americanos derrota
ram os asiáticos nos pênaltis (5x3), no Lof
tus Versfeld, e conseguiram a classificação
inédita para as quartas de final. É a quarta

. seleção do continente a conquistar a vaga
(Brasil, Argentina e Uruguai já estavam

classificados). Os paraguaios vão enfrentar
a Espanha, sábado, às 15h30, no Ellis Park

Stadium, em Johanesburgo, para decidir

quem terá o direito de ir às semifinais.

O jogo de hoje, no entanto, foi tão ruim,
mas tão ruim, que o ex-craque francêsMi
chelPlatini, cochilouporalgunsmomentos
na tribuna de honra.Até o técnico do Para

guaí, o argentino Gerardo Martino, apesar
de ter derramado algumas lágrimas no fim
reconheceu amá qualidade técnica da parti
da "As duas equipes tiveram amesma entre

ga, omesmo entusiasmo, mas talvez tenha
havido pouco futebol. Se o Paraguai per-
desse, não poderíamos reclamar", admitiu. Goleiro Kawashima lamenta derrota japonesa
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ílano conversa com o médico José Luis Runco depois de sentir a perna no treino de ontem em Joanesburgo

RE ç_..,.----
�

lano, Felipe e
ulio Baptista
ãodúvidas

Kléberson e Josué' devem substituir

suspenso.Ramires na sexta-feira
• t

' .

JOANESBUROO

Um dos
.destaques
da seleção,
na vitória de
3xO sobre o

Chile, Daniel
Ives deverá ser mantido -

10 jogo de sexta-feira,
lontra a Holanda, em
orto Elizabeth.
Titular do'meio campo" Ela

.0, que fora substituído pelo
ogador do Barcelona contra os

hilenos, voltou a sentir o torno
elo direito no treino físico rea

�adà ontem no Randpark Golf
;lub e, por hora, não. tem chan
es de enfrentar a Holanda. Felipe'
íelo, que também não jogou na

�gunda-feira, sequer foi a campo
'einar com os jogadores, àssím
orno Júlio Baptista, e é outro que
ão deverá jogar fia sexta-feira.

0!ll0 Ramires está suspenso
elo segundo cartão amarelo e

Kléberson é a última opção para
o setor, Josué deverá iniciar a

partida emPorto Elizabeth..
Abatido, Elano conversou por

cerca dedez minutos com o mé

dico José Luis Runco e, depois
de trocar algumas palavras com

o preparador físico 'Paulo Paixão,
abandonou o treino e voltou para
o hotel Sua fisionomia não dei

xava dúvidas de que estava bas

tante chateado. Runco, porém,
desconversa: "Elano está muito

bem, treinou bem, era uma ques
tão só de mais segurança".

Sobre FelipeMelo e Julio Bap- '

tista, Runco é ruais realista e
•
HVa

mos observar e aguardar para
.

que eles possam ter condições de

jogo: Estamos 'trabalhando inten

sivamente para ver se á gente os

libera para a partida de sexta-feira.
Eu diria que há uns 40% (de chan- .

ces) para pensar em jogar. Precisa
.

ter um espaço maior ainda":

Hoje à noite, a seleção segue

para Porto Elizabeth. Se chegar
à final, voltará para Ioanesbur

,

go, onde já ficou hospedada por
33 dias. '

R. Marechal Roriano Peíxoto, nO 80 - 814 e 5 1N1NVV.rnegacred.net
Centro - Jaraguá do Sul � ,

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.411223 3370.1240

, ,. Elano está muitc,bem, treinou
bem, era uma questão' só de' .

• ii� I

mais segurança. "JOSÉ LUIS JlUNCO,MÉDICO DA

..
,

,

'SELEÇÃO BRASILEIRA
.

,

,

RIXA COMWESLEV SNEIJDER DEIXA CLIMA PESADO

Van Persie tumultua Holanda
JOANESBURGO

Depois de suar frio com a

lesão de seu principal jogador,
o atacante Robben, a Holanda

agora se vê às voltas com a frus-

'tração de outro de seus ases

ofensivos, às vésperas do duelo
contra o Brasil pelas quartas de
final. Ao ser substituído no se

gundo tempo dapartida contra
a Eslováquia, 6 também ata

canteVan Persie deixou o cam

po resmurigando e teria suge
rido que o treinador mandasse

para o banco ocompanheiro de
equipe Sneijder.:

Os dois jogadores têm um

'passado de picuinhas que atin
giu seu auge na decisão dá Eu

rocopa de 2008, quando discuti- Van Persle (O) tem problemasparticulares com 9 companheiro Sn�ijder
ramasperamenteparaverquem
bateria uma falta. A Holanda,'
que sobrara na fase de ,grupos,
acabou eliminada. Desde então,

'

Van Persie e Sneijder vêm tro-
'

cando farpas por intermédio da'

mídia holandesa.
.

,

.

Porém,
/

no momento em

que a Laranja se prepara para a

importante partida, o treinador
Bert Van Marwijk não está dis

posto a deixar que o problema
distraia o grupo. Ontem houve

uma reunião de emergência
em que o técnico pediu aos jo
gadores que- deixem problemas
pessoais de lado. IiNão vou acei-

"

ltf•••"' "'••••'"
,

tar qualquer problema que nos

atrapalhe para a partida em Port
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BARUl X VIZIN ANCA

Polêmica no centro-deumbanda
Presa por perturbação do sossego, mãe de santo diz ser vítima de perseguição religiosa

. JARAGUÁ DO SUL

Uma mãe de santo afirma
estar sendo vítima de

perseguição religiosa por
parte dos vizinhos e acusa

a Polícia Militar de abuso
de autoridade.

polêmica envolvendo o

centro de umbanda do

. qual ela é responsável
começou na noite de'

sábado. Por volta das 19h, a Po-
lícia Militar recebeu denúncias

de vizinhos que' se sentiram

perturbados com o barulho'

das músicas tocadas durante

os cultos religiosos, que acon

tecem aos sábados, das 19h às

22h30. A abordagem terminou

com três, pessoas presas por
perturbação do sossego alheio,
entre elas a responsável pelo
local, Cristiane Tomaz Oliveira.

Cristiane afirma que cerca

de dez policiais teriam invadido
a casa sem antes realizar qual
quer tipo de .adverrência. "Eles

.

quebraram O coro do atabaque
(espécie de tambor utilizado du
rante a cerimônia), algemaram
meu filho de 17 anos e colocaram
ele no camburão como se fosse
um bandido. Nós não reagimos

. quando eles entraram e achei

que eles foram desrespeitosos .

com a gente. Por isso, vou pro
cessar os policiais por abuso de
autoridade",'comentou.

Segundo ela, o centro funcio
na a rua Adolfo Augusto Alfredo
Ziemann, no bairro Czerniewi
cz, há. ,cerca de um ano. Mas,
no último mês, a Polícia Militar
esteve no local três vezes por
causa do barulho. "Aqui na rua

tem uma banda de rock que
ensaia todas as semanas e nin -

.

.

guémnunca chamou a polícia:
Acho que quem me denunciou
está é incomodado com aminha
religião", disse.

A dona de casa Elfi Roweder,
72

_
anos, que mora ao lado do

centro de umbanda, disse.que
.

vizinhos chegaram a reclamar do
barulho para Cristiane. "Pediram

para eles tocarem as músicas
mais baixo, mas não adiantou".

- ,INVESTIGAÇÃO
O subcomandante do 14° Ba

talhão da Polícia Militar, Rogério
Vonk, afirma que uma 'viatura,

tentou, por vários minutos, fa
zer contato com os moradores

do lado de fora da casa através
de giroflex, sirene é megafone.

,

Como ninguém atendia, foram
,

acionadasmais três viaturas para
ajudar na tarefa, mas nenhum

responsável apareceu. "Diante
disso houve a necessidade de en
trar nacasa para fazer o flagrante
da perturbação, que estava com

provada pela PM e os vizinhos.
Este é o procedimento' previsto
pela legislação", destacou.

"
Houve a

necessidade
de entrar na

casa para fazer
o flagrante de
perturbação.
'ROGÉRIO VONK,

.SUBCOMANDANTE DA PM

"
Gristiane afirma "não ter

ouvido" que a polícia estava

do lado de fora da casa, mas
vizinhos gar�ntem que a PM

fez várias tentativas para con

versar com os moradores. "Se
ela achá que houve algum tipo
de excesso, ela deve procurar a
PolíciaMilitar para que possa
mos abrir uma sindicância. Se
caracterizar que houve abuso,
vamos tomar as' medidas pe
nais e administrativas cabíveis",
pontuouVonk.

• Daiane Zanghelini
.

daiane@ocorreiodopovo.com.br

OPERAÇÃO CUMPRIUMANDADODE BUSCA E APREENSÃO·EM JARAGUÁ DO SUL

..PF investiga esquema ...
de falsificação de diplomas

JARAGUÁ DO SUL
A Polícia Federal realizou

ontem uma operação com o

objetivo de desarticular uma

quadrilha responsável por frau -

.

dar diplomas dos ensinos fun
damental e,médio em sete Es
tados. Em Santa Catarina,' a PF

cumpriu 12 mandados de busca
e apreensão em cinco cidades,
entre. elas Iaragua do Sul. Ioin
vílle, São José, Blumenau e Gas
par também foram

-

palcos das

investigações.
Entre os materiais apreendi

dos durante a ação estão com

putadores, 'HDs, diplomas falsos
e históricos escolares. Até o final
da tarde, apenas uma pessoa ha
via sido presa. Segundo a asses-

soria de, imprensa da Pp, o ho- apreendidos foram localizados

mem seria dono de uma escola em estabelecimentos de ensi

de Campo Grande (Mato Grosso no, lojas e residência. Eles serão

do Sul) que fornecia certificados' analisados e devem' ajudar na
falsos. A suspeita é de que ele identificação dos demais envol-

seja líder do esquema. _

- vidas no esquema.
A PF não, informou aonde

aconteceram as apreensões em

Jaraguá do Sul para não atrapa-
.Ihar as investigações. Conforme
a Pf as empresas confecciona

vam certificados de conclusão de

curso' falsos, especialmente no

que se refere à conclusão de en

sino à distância relacionado aos

ensinos médio e fundamental.

.'
As investigações foram iniciadas

no ano de 2008, por ocasião de

denúncia recebida, via internet,

pela PF de Campo Grande.
f J .. ,. L...; to \.' - .... \. • � � • '. �

A ' "Operação Formatura"
aconteceu em Mato Grosso do

Sul, São Paulo, Espírito Santo, Pa

raná, Rio de Ianeiro e Santa Ca

tarina. No total, foram expedidos'
59 mandados de busca e apreen
são. Conforme a PF, os materiáis

PIERO RAGAZZI

Cristiane diz que PMs quebráram atabaque e alega abuso de autoridade

t
FALECIMENTOS

comunitário da igreja cristo salvador na
barra do rio cerro, seguindo após para o

cemitério da barra do rio cerro.

• Faleceu dia 15/6 às 8h30 a Sra.
Maria Ramos de Avila com idade de

74 anos, o sepultamento foi realizado
dia 16/6, as 10 horas, saindo o

féretro da CapelaMortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 16/6 às 8h30 o Sr.

Hilário Freiner com idade de 67 anos,

o sepultamento foi realizado dia 17/6,
às 10 horas, saindo o féretro da capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 17/6 às 00h10 o Sr. _

Hugo Schneider com idade de 81

anos, o sepultamento foi realizado dia
18/6, às 9 horas, saindo o féretro da

Igreja Evangélica Cristo, em Schroeder

seguindo após para o cemitério Bom
,

Jesus de Schroeder.

• Faleceu dia 20/6 às 2 horas o Sr.

Vandir Rocha Cardoso com idade de69 .

anos, o sepultamento foi realizado dia
. 20/6, às 17 horas, saindo o féretro da

igreja evangélica missionária chamada

final ,seguindo após para o cemitério de

Nereu Ramos

• Faleceu dia 20/6 às 22 horas o Sr.

JoãoMaria de Freitas, com idade de

59 anos, o sepultamento foi realizado
dia 21/6, às 16h30; saindo o féretro
da igreja assembléia de deus da
estrada corticeira seguindo após-para o

cemitério municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 19/6 às 17 horas a Sr.
Jacira M. N. Cardoso com idade de
71 anos, o sepultamento foi realizado
dia 20/6, às 10:30 horas, saindo o -

féretro da igreja capela mortuária Sr.

Bom Jesus de Guaramirim,seguindo
. após para o cemitério municipal de
Guaramirim.

• Faleceu dia-21/6 às 6 horas o Sr.
, Walli K. Hort comldade de 88 anos, o

sepultamento será realizado dia 22/6,
às 9 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da vila lenzi, seguindo após
para o cemitério de Tres Rios do Norte .

• Faleceu dia 21/6 às 6h50 o Sr.
Rudolfo Butsk com idade de 76 anos, o

sepultamentõ será realizado dia 22/6,
às 10 horas, saindo o féretro da igreja
evangélica lutherana apostolo Paulo

em Rio da Luz, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 20/6 às 9 horas o Sr.

Vandir Kopsch, com idade de 47 anos,

, o sepultamento foi realizado dia 21/6,.
às 10 horas, saindo o féretro do centro

� , ii •
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