
Guido Bretzke será

Depois de umamaratona intensa de reuniões com
lideranças do PR e do PT, jaraguaense foi confirmado
como candidato avicenachapadapetistaldeliSalvatti.
O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na

Assembleia Legislativa na tarde de ontem. Guido se

destacou por presidir a Acijs, chefiar a campanha
para diminuir o número de candidatos a deputado na
região e é empresário do ramo de alimentos.
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Mesmo sendo a principal atividade agropecuária da cidade, com a maior área de cultivo, somando 22,5 mil hectares, a bananicultura
ainda sofre com a falta de incentivo. O setor é fonte de renda de mais de 250 famfliasjaraguaenses, que somam cerca de 1,2 mil pessoas.
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Laurentino na
Feira do Livro
Evento inicia hoje às 14h.
Escritor conversa com leitores
na Praça Ângelo Piazera uma
hora depois da abertura.
Páginas8e9

Homícidio pode
ter sido planejado
Polícia Civil investiga se

assassinato do jovem Alan
Andrei Rubol, 17 anos, teve
participação de uma terceira
pessoa. Página 23
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2 História

As profecias
de Nostradamus
No dia 2 de julho de 1566, o médico e

astrólogo francês Michel de. Notre-Dame
morre de gota e artrite! Inicialmente, ele foi
sepultado em outro local, mas seus restos

mortais acabaram sendo transportados
para a Igreja de São Lourenço, em Salon,
onde permanecem até hoje.

Ele ficaria mais conhecido pelo nome

"Nostradamus', e ficaria renomado por
suas profecias relacionadas à Igreja Católi-

. � .

ca e publicadas no livro Centúrias, publica-
do um ano antes de sua morte, Com seus

conhecimentos sobre o ocultismo e com

a sua habilidade de prever o futuro, come
çou a escrever uma série de almanaques
anuais, sendo o primeiro lançado em 1550.

Suas publicações causaram reações ad
versas entre os franceses: enquanto alguns
o acusavam de heresia, outros passaram
a dar grande crédito e o tornaram famoso

pelo seu talento como alquimista e astró

logo - uma destas pessoas foi Catarina de

Médicis, esposa de Henrique II da França,
que o chamou em Paris para pergunta-lo
qual seria o futuro de seus filhos..

Apesar de ter sido expulso da faculdade
de Medicina ainda na juventude, Nostra
damus dedicou grande parte de seu tem

po ao estudo da Astrologia, Alquimia,
Literatura e Teologia. Ele acabou ficando
famoso por toda Europa, e gerou um im

pacto em milhões de pessoas que entra
ram em contato com seus escritos nesses

quase quinhentos anos.
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Os últimos
vi(Úantes do Peabiru

.

Sabe-se que o caminho do Peabiru, inicial
mente utilizado pelos índios, foi também de

grande importância na época da colonização do

Brasil, inclusive para oVale do Itapocu e Santa Ca

tarina. Apesar de cortar uma grande extensão do
Brasil e chegar ao Peru, apartir de certo momento
ele deixou de ser utilizado.

Isso aconteceu principalmente por causa

de uma proibição do governador geral Tomé de

Souza, que previa pena de morte para quem uti
lizasse o caminho" a partir de 1552. A medida era

preventiva, e tinha como intenção impedir o trá
fico de ouro e prata feito pelos espanhois - para

garantir que sua decisão fosse respeitada, ele che
gou amandar destruir alguns trechos da estrada.

No entanto, a proibição só passou a ser re

conhecida em Santa Catarina em 1580, com a

unificação da coroa portuguesa com a coroa

espanhola. O Caminho do Peabiru só voltaria a

ser utilizado em 1603 - no entanto, a utilização
duraria'apenas alguns anos, e depois disso não

há indícios de que a estrada tivesse sido usada
novamente.

II

MUDA.Nf;AS
língua Portuguesa
A edição do dia 14 de março de 1925

do jornal O Correio do Povo ilustra as

mudanças que-ocorreram com a língua
portuguesa com o passar do tempo. No
periódico encontram-se as palavras "anno",
sabbado" e "catastrophe", hoje fora de uso.

PELO MUNDO.

1

Mísseis da 28 Guerra
Neste mesmo dia, em 1944, a

Alemanha lança sobre a Inglater
ra os primeiros mísseis utilizados
na história, os V-I, durante a Se

gunda Guerra Mundial. Em três

meses, as bombas voadoras fa
riam pelo menos seis inil vítimas.
Os V-I foram construídos pelos
mesmos cientistas que anos de

pois fariam parte da conquista
do espaço.

1 7

A primeira alpinista
No dia 2 de junho de 1927,

uma mulher escala pela primei-
.

ra vez o monte Kilimanjaro. A
montanha, localizada no norte

da Tanzânia, é o ponto mais alto
de África, com uma altitude de
5 891,8 m no Pico Uhuru. Atual
mente, cerca de vinte mil pessoas
tentam alcançar o topo do Kilí

manjaro a cada ano, segundo as

autoridades da Tanzânia.

2000

Fox para presidente
.

Segundo dia de julho do ano

2000. A hegemonia do'Partido Re
volucionário Institucional, que go
vernou o México durante 71 anos,

chega ao fim. Isso só foi possível
com a vitória de Vicente Fox, do
Partido deAção Nacional, nas elei
ções presidenciais daquele ano.

Ele cumpriria mandato até 2006,
com um dos mais altos índices de

popularidade dahistóriamexicana.

FUNDAÇÃO CULTURAL
�poisder ,çãole,l1oviária t 'd9 deseu prédi9Q�i�inal, 'foi t.FansferidaJ�arauIll,a 's'.

o

� ,� cônstniçã ,
; tarii.b�é� acàba!Í.t", 'rllariq<? :um pa:tt'i�ônio hist6,rico torn�'ªqopelô pflveriíó .'
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• do Estado de SantaCatarina. O mesmo edifício, que folrevítalízado entre 2007 e 2008, abriga hoje
a Fundação Cultural de Iaraguá doSul. O prédio, construído em 1943, foi projetado port\chiles

h,o ;.: Colle e Cozz<2!:i�oJll9..pa{te do mq�tn�htÓAl;t;,H�C,9"�um es�no, vi�to co�o 1��Tgante, Í\lJloJona,le"
moderno. As principais características remontam ao estito predominante no período entreguertas/r
Entre os critérios utilizados como argumentos para sua preservação, estão alocalização em um

dos eixos do traçado original da cidade e o fato de seruma das referências do desenvolvimento
historico e e?��nômico de Iaraguá ,GP Sul,

� ".

DIVULGAÇÃO

Últimas notícias da utilização do caminho datam das primeiras décadas de 1600

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 96/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: MASSAASFÁLTleA DE eBUQ
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/07/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 23/07/2010 às 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n" 478 - Jaraguá do Sul - se - Site: www.sa

maejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 95/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TELEMETRIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/07/2010, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
.

• DATA DA ABERTURA: 22/07/2010 às 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - se - Site: www.sa

maejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

EDITAL
Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do sul/Se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do registro de imóveis da
comarca de Jar�guá do sul/Se. torna público pelo presente edi
tai, que IMOBILlARfA 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

DESMEMBRAME!'JTO. 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/SC. conforme certidão n° 256/2009

expedida em 24.11.2009, assinando como responsável técnico, �
engenharia civil Elisane Maria Bender de Freitas, CREA 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
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
FernandoRizzolo, VidorDan;ch, OAB deJaraguá JorgeBrognol;,

Advogado sociólogo do Sul economista

Capital humano em Jaraguá do Sul

A
atração e retenção de capital humano são

alguns dos principais desafios das empre
sas e também de nossa cidade. Empresas
de todos os tamanhos se aplicam em me

lhorar seus benefícios em saúde, seguro de vida e

planos de aposentadoria. Porém só estas iniciati
vas não têm deixado os empreendedores e gestores
de Recursos Humanos tranquilos, pois a carência é
de pessoas preparadas para os mais variados níveis
dentro das empresas.

Nossa base de pessoas disponíveis
está escassa, daí a necessidade de todas
as empresas investirem na preparação
de seu capital humano para a manu

tenção e crescimento das organizações,
.

aproveitando as oportunidades que um
Brasil forte está proporcionando.

A percepção de que para ter pes
soas comprometidas e respeitando
os valores de cada organização é
necessário somente pagar me

lhores salários, muitas vezes não

respeitando a legislação vigente,
representa um grande grau de miopia dos em

preendedores. Pessoas comprometidas em aten

der bem os clientes necessitam estar integradas
nas empresas onde laboram. A melhor maneira
de proporcionar isto é desenvolvê-los como ci
dadãos para que possam fazer parte do cresci
mente) de nossas empresas e comunidade.

O estimulo e investimento no desenvolvimen
to de pessoas em Iaraguá do Sul deve ter atenção

"

constante de todos os setores da sociedade. As as

sociações empresariais, entidades públicas e ins

tituições de ensino devem estar coordenadas para
entender e atender as necessidades de desenvolvi
mento profissional.

Nossos jovens também têm boa parcela de res

ponsabilidade neste processo, temos visto com fre

quência a escolha de desenvolvimento profissional
de acordo com as atividades emmoda, porémmuitas

vezes elas não são a melhor escolha.
Temos visto muitos adultos chegarem
à maturidade intelectual e profissio-
nal e descobrirem que o emprego da.
moda não lhes trouxe necessariamen
te felicidade e satisfação.

A administração pública, entida
des de classe e sindicatos têm função.
primordial de fornecer a estrutura que
Jaraguá necessita para ter custo de
vida compatível com as possibilidades
do mercado em que suas empresas
estão inseridas. Se a infraestrutura de

Pessoas
comprometidas
em atender

bem os clientes
necessitam estar

integradas nas
empresas onde

laboram.

"
transporte, mobilidade, moradia, or

ganização profissional e lazer não forem incremen
tados rapidamente, cada vez mais empreendedores
serão obrigados a abandonar a cidade em busca de
ambientes compatíveis com o seu negócio.

Concluímos assim que o desenvolvimento do

capital humano necessário para o crescimento de

Jaraguá do Sul transcende emmuito as empresas e

os seus departamentos de RH, envolvendo todas as

entidades organizadas públicas e privadas.

A comemoração ao centenário da fer
rovia em Iaraguá do Sul continua amanhã
com um show da banda Tribo da Lua, às
10 horas, no anfiteatro do Centro Históri

co, ao lado da Fundação Cultural. Outras
três atrações integram a agenda de shows
nos sábado de julho: Paulo Henrique Pe

res, dia 10; Grupo Cantos e Encantos, dia
17; e Banda Cerotonina-Electro, dia 31.

Edifício Donaldo Gehring
Centro - Alto padrão -Com 149,60M2 útil + 2 vagas de garagem,
suíte com close + 2 quartos, cozinha, copa, sala, sala tv, bwc,

lavavo, área de serviço, sacada com churrasqueira, sol nascente.
Fica todos os móveis. Cond: 2 elevadores, segurança, portão e

porteiro eletrônico, salão de festas, piscina. Aceita apartamento de
menor valor como parte do pagamento. Evandro: 8409 9318.

SÃ

Comemoração pelo
. 100 anos da ferrovia

SERViÇO

. Opinião 3
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IMAGEM DO DIA

A
Escola Anna Tõwe Nagel realizou durante o mês
de junho projeto multidisciplinar sobre a Copa
do Mundo. Os alunos do pré-escolar ao nono ano

trabalharam o tema em diversas discipUnas. Na matéria
de Eduêação Física, os estudantes participarem de uma
competição representando diferentes seleções.

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

* telefone (* não serão publicados).

NOTA DE AGRADECIMENTO

Eduardo Klug Hahn
agradece ao corpo clínico da UTI do Hospital São José, em
especial ao Dr. Mauro César, ao Dr. Vicente Caropreso e ao

Dr. Cristovão e demais funcionários; ao corpo de bombeiros
de Corupá; as correntes de orações formadas nos mais .di
versos lugares; aos amigos e demais familiares por toda .a

atenção, carinho e oração que ajudam a manter viva sua

memória e a beleza da sua pessoa. E convida também para
o culto de oração memorial, que será realizado no dia 11 de

julho às 8 horas e 30 minutos na Igreja Evangélica Luterana
de Corupá (centro). 1990 - 2010
Família Hahn

A família enlutada de

CURSO

Inscrição até
hOje no Senai

o Senai está com inscrições aber
tas para cursos até hoje. Em Iaraguá do
Sul os interessados podem optar entre
os cursos técnicos de Eletromecânica,
Mecânica, Mecatrônica e Tecelagem.
Em Schroeder é ofertado o curso de Ele
trotécnica. Informações pelo site www.

conhecimentoamais.com.br ou pelo te

lefone (47) 3372-9500.

FE�

Cassuli lança
livro sábado

O Instituto' Cassuli lança nesse sá

bado, dia 3, o livro "Imposto de Renda
Pessoa Física", às 9h30, durante a 4a

Feira do Livro, na Praça Ângelo Piazera,
no estande número 3. A obra é uma co

letânea de artigos sobre IRPF (Imposto
de Renda Pessoa Física), escritos pelos
membros do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.

810 MIME

Motoristas têm
missa domingo

o Posto Mime Matriz promove no do

mingo, dia 4, a tradicional Missa dos Mo
toristas. Às 8h haverá concentração de veí
culos e caminhões no PostoMime da Barra
do Rio Cerro, próximo ao supermercado
Breithaupt, saindo às 8h45 em carreata até
o Mime Matriz onde haverá a benção dos
veículos. -Às 9h30 Missa dos Motoristas no

pátio do Posto MimeMatriz.

... � " . � ...
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DIVULGAÇÃO/EDSON JUNKES

Queremos uma
política que
aproxime e

integre a classe
trabalhadora com

a dos empresários.
GUIDO BRETZKE

(PR)I PRÉ-CANDIDATO
A VICE-GOVERNADOR

Empresário diz que entra na disputa com apoio da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, que já presidiu

geração d� empregos, A política
também precisa de renovação, de
novos empreendedores atuando
em prol da sociedade", afirma.

REPRESENTATIVIDADE

Apesar de assumir a condi

ção de candidato a vice, Bretzke
.

ressalta que mantém a defesa do

projeto daAcijs para aumentar a

representatividade de Jaraguá do
Sul em Florianópolis e em Brasília.
Ele ainda não sabe se continuará
como responsável pela campa
nha. "Eu preciso primeiro conver

sar com a Acijs sobre isso. A asso

ciação aprovou aminha indicação
para disputar as eleições, mas nós
não podemos esquecer o Legisla
tivo. O Vale do Itapocu precisa de

pelo menos um deputado estadu
al e um federal", declara.

• Giovanni amos

giovanni@oco eiodopovo.com.br

ARTICULAÇAO
PR de Jaraguá comemora escolha

o presidente do PR de Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, brinca que não recebeu'
a notícia da indicação de Guido Bretzke para vice-governador. "Nós é que criamos
esta notícia", afirma. Ele conta que articulava para que o vice fosse de Jaraguá do
Sul desde o ano passado. "O Guido representa a renovação na política. 'Estamos
muito confiantes", declara.

apresentado os empresários Udo
Dõeller e Urich Kuhn para ficar
com a.vaga, mas após conversas

internas do partido, o nome de
Bretzke passou a ser o mais forte.

O empresário filiou-se ao PR
no ano passado e garante que não
tinha intenções de entrar para a

política, apesar' da filiação. "Eu
era do partido, mas não era um

militante. Porém nós empresá
rios sempre reclamamos da polí
tica e pouco participamos dela. É
preciso mudar isso e precisamos
estar à disposição para um desafio
como esse", argumenta.

O projeto político da coligação
PT IPR/PCdoB/PSB/PRB foi apro
vado pelo novo pré-candidato.
Bretzke lembra que a senadora

Ideli Salvatti sempre desejou que
o vice fosse da classe empresarial.

-

"Queremos umapolítica que apro
xime e integre a classe trabalhado
ra com a dos empresários. Somos
todos a favor do crescimento, da

Hw-ítritt; \1$& 1� as ZZI1�
•

tl'l�k XP tfi'.'�imaflt{lll .33/Hl00

Empresário da região foi anunciado ontem à tarde em coletivanaAlesc
"

l E

Guido Bretzke será o
vice na chapa de Ideli-

.

FLORIANÓPOLIS

o empresário Guido
Bretzke (PR) será "

candidato a vice na chapa
de Ideli Salvatli (pn. O
nome foi oficializado ontem
à tarde na Assembleia
Legislativa, em entrevista
coletiva. O acerto ocorreu

quarta-feira à noite, após
a desistência do PDT, que
fechou a coligação com o

PP de Angela Amin.

A
Ideli Salvattí me ligou
às 23h50min para o

.

convite oficial. Acerta-
mos na hora", comenta

Bretzke. O empresário de Iaraguá
do Sul conta que as articulações
para ser vice de Ideli começaram

.

no último sábado. O PR tinha

GOllGAÇÕ S
Número'de candidatos em discussão

O número de candidatos para deputado estadual e federal da coligação PTI
PR/PSB/PCdoB/PRB deverá ser discutido na região até o dia 5. O presidente do
PR, Leônidas Nora, conta que o partido vai conversar também com a Acijs, pois
concorda coma posição da entidade de garantir representantes no Legislativo. As
coligações proporcionais ainda não foram definidas.
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Carolina Tomaselli
c

O
ex-presidente da Acijs,
Guido Bretzke, foi confir
mado ontem candidato a

vice-governador na cha
pa de Ideli Salvatti (PT). O nome

dele só veio a público há dois
dias e pegou muita gente de sur

presa. Aliás, o próprio empresá
rio não esperava. Tanto que nem

participou da convenção do PT,
que terminou às dez para meia
noite, com uma ligação da sena

dora formalizando o convite.
Só foi a Florianópolis ontem,

para reunião seguida do anúncio
da dobradinha, em coletiva de

imprensa na Assembleia Legis
lativa. Indicado pelo PR, ao qual
se filiou no ano passado, Bretzke
é novato em disputa eleitoral.
E deixa uma incógnita sobre as

FALA Aí!

consequências de ter um jara
guaense na chapa majoritária.

Não diferente de toda a Re

gião Sul do país, o eleitorado
do Vale o Itapocu tem um per
fil conservador. Historicamen
te, os partidos de esquerda não

chegam na frente. Abrindo um

parênteses para 2006, quando o

presidente Lula, candidato à re

eleição, ganhou com uma mar

gem de pouco mais de 1%.
Resta saber se os eleitores da

região vão manter a estatística,
ou se vai falar mais alto a possibi
lidade de Santa Catarina ter um

jaraguaense como vice-governa
dor. Afinal, a representação polí
tica é a bandeira mais defendida

por aqui. Mas por que será o PT

quis Guido Bretzke?

PIERO RAGAZZI

I
SI

ii

Contabilidade
Consultoria Empresarial

3371-4747

A fumaça não
sabe ler.

VEREADORADEMAR POSSAMAt
(OEM), PARAQUEM CABE AOS

'ESTABElEOMENTOS DISPOR DE
UM LOCAL COM ISOLAMENTO

PARA OS fUMANTES

,

leitura
•

J'
,..

o empresário é o segundo jaraguaense confirmado em chapa
majoritária do PT no Estado. Em 2006, pelo então ,PL, hoje o

PR de Bretzke, RosemeireVasel concorreu como candidata
a vice-governadora de José Fritsch. Naquele ano, foram
oito candidatos ao governo e a dupla ficou com a terceira
maior votação, com 468.302 sufrágios. Em Iaraguãtambém.
Mas há que considerar que ela vinha de um desgaste na
administração municipal, como vice-prefeita.

Acertando
Definidas as candidaturas e

coligações, os partidos partem
para os acertos finais em torno

da disputa proporcional. Preci
sam decidir se vão repetir a alian
ça majoritária na eleição para
deputado estadual e federal. E, a
partir daí, fechar a nominata de
candidatos a deputado estadual
e federal. Caso do PDT, do DEM
e o do PT. Os pedidos de registro'
precisam ser entregues na Justiça
Eleitoral na segunda-feira.

Menos
Se coligarem na proporcional,

os partidos lançam um menor

número de candidatos individu
almente. O que tem repercussão
direta na região, principalmente
o PT, que teve quatro nomes ho

mologados, dois para deputado
estadual e dois para federal. Dio
nei da Silva, que disse por várias
vezes que só concorre à Câmara
Federal se for o único, já foi visto
solicitando as certidões para re

gistrar a candidatura.

ARQUIVO OCP

Comitês
Definidos os candidatos nas

convenções, os partidos têm, a par
tir da data, dez dias úteis para cons
tituir e registrar na JustiçaEleitoral o
respectivo comitê financeiro. Uma
vez constituído, o prazo para regis
tro nos tribunais regionais eleitorais
é de cinco dias. As normas para es

tas eleições preveem que a exigên
cia vale também para o partido que
tiver apenas candidato concorren

do à cargo de vice ou suplente. Coli
gação não pode criar comitê.

Contra Guida Bretzke pesa o fato de ter assumido a coordena

ção da campanha das eleições da Acijs, que se coloca como enti
dade apartidária. O empresário deveria ter se afastado da função,
assim que a possibilidade da candidatura foi cogitada. Para ele não
há problema nisso, já que a

campanha prega a diminuição
das candidaturas a deputado.
Mas, se o foco é o aumento da

representatividade regional,
escolherna chapa onde tem ja
raguaense é voto útil. Ou não?

Normas
, Desde ontem, as emissoras de

rádio e televisão do país estão proi
bidas, pela Lei das Eleições, de dar
tratamento privilegiado a candidato
em seus noticiários nem na progra
mação visual. As multas variam de
R$ 21.282,00 a R$106.410,00. Tem
restrições por se tratarem de con

cessões públicas. O que não é o caso
da imprensa escrita, que fica libera
da para emitir opinião favorável a
candidato. Porém, com bom senso.

Senado
Nestas eleições, os partidos

aliados na disputa pelo governo
do Estado são obrigados a repetir a
coligação na eleição para senador.
As siglas coligadas na majoritária
não podem formar alianças me

nores entre eles, mas podem con

correr sozinhos ao Senado. Segun
do o TSE, apenas para as eleições
proporcionais é possível ,ter mais
de uma coligação entre partidos
de umamesma coligação.
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EDITORIALCHARGE

SURPRES'\ I
()

/ Feira do livro
relação. Ler não é só um passatempo, é uma ati
vidade importante na formação de uma socie
dade melhor, mais justa, menos violenta, com
mais oportunidades. Aumentar os índices de
leitura entre os jovens é um dos objetivos dos

organizadores do evento. As

pesquisas mostram que os

brasileiros leem pouco, em

média, um Iivro por ano ape- .

Começa
hoje e vai até o dia 12 de julho a

4a Feira do Livro de Jaraguá do Sul. Uma
excelente oportunidade para atrair os ho
lofotes para literatura e formar novos lei

tores. Quem lê consegue enxergar o mundo sob
a sua própria ótica, tornando-se
mais crítico, capaz e independen
te. Para a sociedade geral os refle
xos são muito positivos.

Esta semana, por exemplo, ti
vemos um triste exemplo do que
acontece 'quando' os jovens estão

jogados à-própria sorte, sem pers
pectiva de futuro. Triste fim de um garoto de 17
anos morto por outro jovem da mesma idade,
por causa de uma bicicleta. A Polícia ainda sus

peita de que os dois sejam usuários de drogas.
A Feira do Livro, além de movimentar a eco

nomia e ser uma opção de entretenimento, é
uma semente pretensiosa, quer ajudar a trans
formar a realidade, servir de ponte para retratar
sentimentos humanos e as diversas formas de

nas ..

Pai, mãe, professora, tia,
avô e avó, peguem seus fi
lhos, alunos, sobrinhos e

netos e desfrutem deste evento. Aproximem a

família e se rendam aos encantos da literatu
ra. E com a missão de promover o desenvol
vimento social, cultural, econômico e político
do Vale do Itapocu que O Correio do Povo se

apresenta como a empresa patrocinadora des
te tão importante evento. Esperamos ver vocês
por lá. A Praça Ângelo Piazera será também a

nossa casa nos próximos dez dias.

DOLEfTOR

Impressão digital e
os anseios do leitor

Sessenta
e sete por cento

das editoras entrevistadas
em pesquisa feita no lo

Congresso Internacional
do Livro Digital, realizado re

centemente em São Paulo, pro
duzem no máximo
três mil exemplares
nos lançamentos
de títulos. Somente
7% rodam acima de
10 mil. Esta primei
ra tiragem continua
sendo realizada no

bom e velho offset.
A tecnologia

mais recente da im
, pressão digital, cuja
.

qualidade e defini
.

ção de traços e cores aproxima-se
cada vez mais daquele tradicional
processo, é utilizada exclusiva
mente nas reimpressões por 32%
das editoras ouvidas. Outros 32%,
contudo, afirmam que ainda não
recorrem à nova tecnologia para
quaisquer casos. Somente 7% a

usam para lançamentos e tam

bém reimpressões. É importante
lembrar que a impressão digital
permite a produção sob demanda
de livros, àmedida que viabiliza ti
ragens pequenas.

As respostas das editoras à

pesquisa sobre quais os fatores-
. ",chave para a decisão de utilizar
essa tecnologia, evidenciam as

possibilidades que ela suscita:

garantia de estoque (5% das em

presas); redução do risco, pelo
fato de se produzir apenas o mí
nimo necessário (18%); redução
do tamanho do depósito e o in-

vestimento nele (11%); capaci
dade de editarmais títulos com o

mesmo investimento (13%); uti
lização para atender a urgências
(18%).

A pesquisa, realizada pela
CBL (Câmara Bra
sileira do Livro), de
monstrou, contudo,
ser ainda pequeno
o índice de obras
impressas por meio
de tecnologia digi
tal constantes nos

catálogos das edi
toras. Oitenta e seis

por cento das em

presas têm menos

de um quarto pro-'
duzido dessamaneira. Apenas 2%
mantêm metade ou mais de seus

acervos com exemplares, impres
sos digitalmente. Tal nível de ade
são no mercado brasileiro deve-se,
segundo 25% das editoras entre

vistadas, ao preço unitário dessa
modalidade.

Do ponto de vista dos con-
o sumidores, a impressão sob de
manda viabiliza, por exemplo, a

compra daquele sonhado livro que,
havia muito tempo, já não era en

contrado nos sebos e nos catálogos
das editoras e estoques das livrarias.
É este olhar do leitor, protagonista
número um domercado, que preci
sa ser prioritariamente considerado
quando se analisam as tecnologias,
estratégias e perspectivas para o

pleno desenvolvimento do setor
livreiro no país.

DOLEfTOR

. O adulto, jovem novamente... ·

As
organizações procuram posicionar

se, focando seus produtos e serviços
de forma concentrada e aguerrida, e,
às vezes, escapa do seu planejamento

e execução os cuidados essenciais com o seu ati
vo maior: o capital intelectual. Os na jovialidade
dos 40/50 e 60 anos investidores, no passado re

cente, em bens materiais, dele-
gavam a carreira às corporações
e até a responsabilidade pela sua
vida profissional.

Só que a realidade, desde a

década de 80, vem demonstran
do. o engano que cometeram e

quão é mais complexa a relação
corporação/emprego, com si
nais, cada vez' mais evidentes,
de que os programas de reenge
nharia, terceirização, reestrutu
ração, downsizing e as fusões e

incorporações fatalmente libe
rariam grandes levas de funcio
nários, inclusive no nível executivo, da média e

da alta gerência.
E agora, como reverter o trabalhar corpo

rativo, irando-o de um campo exclusivo de
competidores e tomando-o mais prazeroso e

objeto de desejo e, ao mesmo tempo, estimu
lando e fazendo crescer o entusiasmo pelo em
preendedorismo?

Pois no passado, segundo Drucker, ao longo
de uma trajetória em organizações, o profissio
nal, em média, ocupava seis cargos, um para
cada cinco anos. Hoje em dia troca-se, seis ve-

" zes ou mais, não de cargo, mas de empresa, com

mudanças muito mais radicais e desafiadoras.
Assim, a flexibilização e adaptação a novos

campos de atividade, entre elas o empreen
dorismo, deveria ter início já nos bancos es

colares - para não lembrar as próprias escolas
de gerência e administração -, não cessando

nunca o investimento em sua

própria vida e carreira..
Até agora, muito ao contrário,

ainda concentram-se os esforços
na vida e na profissão à procura
do lo emprego, para lá permane
cer por 25/30 anos, sempre na ro
tina dos horaríos, das férias dos 30
dias, coroada com a aposentado
ria tranquila. Tudo isso, inclusive,
perfeitamente demarcado, previ
sível e rotulado, deixando marcas

indeléveis que às vezes, nos inca

pacita para uma vida pós nossos

sessenta anos, num. suicídio pro
fissional que, inevitavelmente, nos leva do apogeu
à queda, em um piscar de olhos.

E nós?, perguntam os jovens prestes a ingres
sar no mercado de trabalho.

Seguramente, é bom que se diga aos jovens
que, cada vez mais frequentemente, o novo

profissional será avaliado constantemente, não

apenas como técnico, mas também e principal
mente pelos seus valores, atitudes, comporta
mentos e capacidade de adaptação.

É importante
tembrar que a

impressão digital
permite a produção.
sob demanda de
livros, à medida
que viabiliza

tiragens pequenas.

"
"

Hoje em dia
troca-se, seis
vezes ou mais,

não de cargo, mas
de empresa, com

mudançasmuito
mais radicais e
desafiadoras.

"�o

LuizAffonso Romano, presidente do IBCO (Instituto
Brasileiro de Consultores de Organização)

RoselyBoschini, presidente da CBL
(Câmara Brasileira do Livro)
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Venda de mais de ummilhão de caixas da frutamovimenta cerca-de R$ 7milhões ao ano
JARAGuÁ DO SUL

"Ves, nós temos
banana. Banana pra dar
e vender". A frase da
música que ficou famosa
na interpretação de
Carmen Miranda retrata
a realidade do campo
em Jaraguá do Sul.

Dadas
da Secretaria Muni

cipal de Agricultura reve

lam que a bananicultura

.

é a principal atividade
agropecuária da cidade, com a

maior área de cultivo, soman
do 22,5 mil hectares. O setor é
fonte de renda de mais de 250
famílias jaraguaenses, o que re

presenta o sustento de cerca de
1,2 mil pessoas.

Desde 1992, o segmento se

organiza através da Abajas (As
sociação de Bananicultores de
Jaraguá do Sul) que atualmente
contabiliza 172 sócios. Juntos,
os associados da Abajas comer
cializam 1,4 milhão de caixas
de banana ao ano. Cada caixa,

"
A bananicultura
movimenta a

economia da cidade.
Se somarmos

manutenção de
. máquinas, mão-de
obra terceirizada

e todos os insumos,
são R$ 11,2 milhões'

ao ano.

RENATO SCHUSTER,
BANANICUlTOR E

TESOUREIRO DA ABAJAS .

"

Fruta é vendida
em vários Estados

De acordo com o presidente
, da Abajas, Vilmar Erschinger,
a banana produzida em Iara
guá do Sul é vendida para O Rio
Grande do Sul, Paraná, São Pau
lo, Rio de Janeiro, Mato Grosso
e Minas Gerais. Cerca de 600

caixas por mês são destinadas
às escolas da região e outras 300

caixas mensais são encaminha
das ao programa Fome Zero, do

governo federal.

com vinte quilos, tem um custo
de R$ 4 de produção e é vendida
a um preço médio de R$ 5. So
mente em vendas, os produto
res associados movimentam R$
7 milhões. Mas a economia ge
rada através do cultivo de uma

das frutas mais populares do
país vai além.

Levantamento realizado pela
própria Abajas demonstra que a

bananicultura utiliza 35 mil sacas
de adubo a cada ano, sendo que
cada saca com 50 quilos tem um

custo de R$ 45. O setor consome

ainda 17,5 mil litros de óleo mi

neral, 350 litros de fungicidas, 1,4
milhões de caixas de madeira, 1,4
milhões de sacos plásticos e 83mil
litros de óleo diesel anualmente.
"A bananicultuta movimenta a

economia da cidade. Se somar

mos manutenção de máquinas,
mão-de-obra terceirizada e todos
os insumos, são R$ 11,2 milhões
ao ano. Precisamos de mais apoio
técnico e mais incentivo", expli
ca o tesoureiro da Abajas, Renato
Schuster.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Cerca de 250 famílias jaraguaenses têm na bananicultura principal fonte de renda para sobrevivência

PRODUTOR POSSUI21 PONTOS PARA ESCOAMENTO DA fRUTA

Cultivo e

dedicação
há 19 anos
Renato Schuster, 46

anos, tesoureiro da Aba

jas, se dedica ao cultivo
da banana desde 1991, na
localidade de Jaraguá 99 ..
parte da família do bananí
cultor também tem na pro
dução da fruta a principal
fonte de renda. Ele conta

que vende em média 600
caixas da fruta por mês. O
filho ajuda no trabalho de

corte, limpeza e no benefi
ciamento da fruta. Renato
também faz sozinho todo
o serviço de entrega da ba
nana que produz e vende

para 27 pontos da cidade.
Seus principais clientes são

mercados, panificadoras e

restaurantes de Jaraguá do
Sul. "Acho que vale a pena
viver da banana. Dá para se

manter, mas não dá muito

lucro", resume..

Renato tem.
uma produção
de cerca de
600 caixas de
banana por mês

Setor reivindica
apoio técnico
e de maquinário

Entre as principais dificuldades
enfrentadas pelo setor estão a falta
de estrutura, as condições climáti
cas e o controle das pragas. Segundo
eles, o preço da fruta oscila em fun

ção do clima. No inverno o preço da
caixa com vinte quilos pode chegar
a custar R$ 7, devido à queda de

produção. Já no verão, como a ofer
ta da fruta émaior, o preço pode cair
e chegar a R$ 3 a caixa. Intempéries
como fortes chuvas e ventos regís- .

trados n.a região também acabam
resultando emprejuízo.

De acordo com o presidente da

Abajas, os produtores precisariam
demais apoio técnico do poder pú
blico e mais maquinários à disposi
ção. Hoje, dois engenheiros agrôno
mos do município acompanham
as produções, mas o setor reivindica
uma aproximação maior e a disponi
bilidade demáquinas agrícolas. "GaS:
taríamos também de ter apoio na

construção de um galpão para o be
neficiamento da banana produzida
pela associação" afirmaErschinger.
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IJ#III!I!�Wfl.gorat porque que nenhuma dessas caprichosas me fez esqúecer a primeira amada do meu coração?
Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressece.rem os de cigana oblíqua e dissimulada. f;

Dom Casmurro, Machado de Assis
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Uma casaparamuitas histórias
Estruturamontada na PraçaÂngelo Piazera abriga livros, leitores e escritores

JARAGUÁ DO SUL

São mil metros quadrados
de área coberta e mais
um quintal cheio de
entretenimento. Tudo
isso de portas abertas
para a literatura e

seus apreciadores.

Aquarta
edição da Feira

do Livro começa hoje e

transforma a Praça Ân
gelo Piazera, no Centro,

na residência oficial das histórias.
Não é por menos que o local foi
remodelado e ganhou uma "casa"
toda fabricada para o evento. Ao
invés do ambiente utilizado nos

anos anteriores, agora, os visitan
tes vão se deparar com novidades,
inclusive, na estrutura, que cres

ceumais de 20%.
Como o resultado aos inves

timentos, não sobrou espaço
nenhum desocupado. Conforme
o diretor-geral, Carlos Henrique
Schroeder, foram colocados à
venda 32 estandes, a partir de

hoje, ocupados por 12 livrarias
e editoras brasileiras. A expecta-

Porta de
entrada da

Feira do
Livro será

aberta, hoje,
às 14h

tiva é que as instituições comer

cializem algo em torno dos 40
mil exemplares.

Este é o primeiro ano no qual
a iniciativa privada jaraguaense
representa a maior parte do orça
mento exigido pela Feira do Livro,
Ela financia 70% do evento. O pa
trocínio coube ao jornal O Correio
do Povo. Já o apoio, através da Lei
Rouanet do governo federal, ficou
com a empresaWeg.

Do lado contrário, os leitores
não têm custo algum para apro
veitar a programação. O acesso

às lojas é gratuito, bem como às
sessões de autógrafos e de con

tação de histórias. O único local
com cobrança de ingresso será o

cinema 3D. Nele, os visitantes em
geral pagam R$ 6 e as crianças R$
5. Vale lembrar que quem esti
ver interessado em ver os auto

res convidados só precisa retirar
convite para a palestra do cartu

nistaMauricio de Sousa. A distri

buição das 900 senhas começa
hoje. Nas demais, basta chegar
cedo e garantir lugar.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

• 14h - Abertura oficial da Feira�do Livro

• 15h - Palestra com Laurentino Gomes I

Ele é autor do livro "1808 - Como uma

rainha louca, um príncipe medroso e uma
corte corrupta enganaram Napoleão e

mudaram a história de Portugal e do

Brasil", que já vendeu mais de 600 mil

exemplares. O jornalista paranaense
nasceu em 1956, é formado pelo UFP e

pós-graduado pela Universidade de São
Paulo e de Cambridge, na Inglaterra. Já
foi. repórter e editor do jornal Folha de
São Paulo e da revista Veja.

-.19h - MostradeCinema�[ivro em Cen'a'
com o filme "Balzac e a costureirinha v .

chinesa"
No auge da revolução chinesa, Luo e

Ma, dois jovens universitários de Pequim
são enviados às montanhas para uma

reeducação cultural. Em um verdadeiro
paraíso de paisagens deslumbrantes, eles

!

trabalham. a terra, descobrem a amizade,
j tentam se' livrar do perigoso· chefe IQcaI
e conhecem a doce costureirinha do

povoado, com quem iniciam uma amizade
e porquem se apaixonam. Otrio vai desafiar
as duras regras do país escondendo livros

ocidentais de grandes autores como

Balzac. Singelo e doce, alegre e comovente, I

'Balzac e a costureirinha chinesa' é uma

0bra prima do cifi'lema.

• 21h - Encerramento

livrarias e público dividem um espaço de mil metros quadrados

www.camaracomvoce.blo9spot.com
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"
Do gosto pela leitura nascer

também a vocação pelo jorna
e o escritor que sou hoje.

LAURENTINO GOMES,
ESCRITOR

"

Quer saber mais
sobre os escritores
convidados da Feira
do Livro? Então leia,
a partir deste fim de
semana, a edição de
julho da revista Blush!
Os cinco convidados
ilustres estão lá.

lada "1822", a publicação trata da

independência do Brasil. "Os livros
são uma forma de extrapolar os li
mites das nossas próprias vidas e

aprender com as experiências dos
outros. Quem lê, portanto, con

segue viver mais de uma vida. É o

que eu tenho feito desde criança",
comenta Gomes em entrevista ao O
Correio do Povo.

Depois do escritor, a Feira ainda
recebe outras quatro presenças ilus
tres. Na segunda-feira, por exemplo,
é a vez deMauricio de Sousa e de Ri
cardo Corona. Em seguida, na quar
ta - feira, Humberto Gessinger assu
me o palco. E na sexta-feira, Moacyr
Scliar encerra o ciclo de visitas.

Cinco presenças ilustres confirmadas
JARAGUÁ DO SUL

Um cartunista, um músico,
um jornalista, um escritor e
um poeta. Além dos livros,
eles têm em comum

também um lugar.
m palco os espera na quar
ta edição da Feira do Livro
de Jaraguá do SuL E, o pri
meiro a habitá-lo é Lau

rentirio Gomes. Dono do sucesso

"1808", ele abre a maratona de

palestras do evento, hoje, às 15h.

Quem quiser acompanhar o bate
papo deve se dirigir à sala de autó

grafos. São 450 lugares.
-

O-autor acaba de finalizar o mais
recente trabalho da carreira. Intitu-

Gomesjá
recebeu diversos
prêmios, entre
eles o Jabuti,

em 2008

\

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

corretas e adequadas'para cap-
'

-tar e transmitir cada uma des
sas mensagens. É essa capaci
dade de captar a alma humana

'

através das palavras que produ-
- ziu gênios como Carlos Drum
mond de Andrade, Machado de
Assis ou João Guimarães Rosa".

. ?

.

UlUitomais possibilidade
te cotJ). 1 d d '_L S.

t\.�O� \: e explore U1TI mun o e lIuorma ....

-

�\\.o V-úbuca çao.

#e��
'"u,�\\oteca Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa

\.�e e�V Aberta de segunda a sexta-feírardas 7 às 19 horas
� A l' c.:\\!�e "l \.� Sábado: das 8 às 13 horas - Informações: 2106.8708

PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL
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Proprietários de casas noturnas reclamam da concorrência desleal

Uma das reclamações,dos empresários diz respeito às festas no Parque de Eventos. Prefeitura diz que nesse caso normas são diferentes

JARAGUÁ DO SUL

Uma polêmica em volta das
casas noturnas foi aberta
ontem em Jaraguá do
Sul. Donos dos principais
estabelecimentos da éidade
reclamam da concorrência

,

com empresas que atuam
no mercado sem alvarás e

documentos necessários
para o funcionamento.

Eles.cobram
mais fiscaliza

ção por parte do governo
municipal para conter as

.
irregularidades. Confor

me o proprietário de um clube
de diversão, Horácio Shopping,
é preciso que as autoridades

responsáveis se manifestem. liA

regularização dos estabeleci
mentos garante a segurança dos

clientes", ressalta.
Ainda segundo ele, o Minis

tério Público e a Prefeitura de
terminaram em 2008 o prazo de
dois anos para todos os estabele
cimentos noturnos se regulariza
rem junto ao governo municipal
e o Corpo de BombeirosVoluntá
rios. 'Entretanto, as reclamações
dos empresários destacam que
isso não está acontecendo.

Outro dono de uma área de

entretenimento, Mário Schramm
acredita que esse tempo já foi sufi
ciente para providenciar a regula-

rização. Para reforçar a reivindica
ção, o empresário Chico Piermann
diz que normas de construção
\ também precisam ser respeitadas.
"Antes de qualquer estrutura, o

importante é regularizar tudo com
o Corpo de Bombeiros, que acom
panha a obra", enfatiza.

De acordo com o secretá
rio de Planejamento, Aristides
Panstein, a responsábilidade de

vigiar os estabelecimentos fica

por conta dos fiscais ·de postu
ras da Prefeitura. Em casos de

irregularidades, são aplicadas
notificações e' multas, além da

interdição. "Na semana passada
fechamos a boate Iump. Estamos
agindo", defende. ,

Porém, a discussão não gira
só em torno da 'concorrência
com outros estabelecimentos

privados. Horácio ainda ques- Horácio Shopping critica Prefeitura e cobra fiscalização das casas noturnas
tiona a regularização do Parque
Municipal de Eventos. Para o

empresário, o governo munici

pal abre brecha para uma con

corrência desleal no mercado do
'

entretenimento noturno. Sobre
essa questão, Panstein expli
ca que o Parque não concentra

eventos regulares. Portanto, a re
gra é diferente. "O alvará é emiti
do provisoriamente, só por uma
noite, e isso é resolvido no setor

de tributação e com a pessoa que
alugar o espaço", afirma.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

.Praca vai
. �

passar por
reforma
MASSARANDUBA

Os recursos para re

vitalizar a Praça Bertoldo
Guesser, em Massarandu
ba, estão garantidos. São
R$ 100 mil do governo fe
deral. Conforme o prefeito
Mário Fernando Reinke,
a previsão é inaugurar o

novo espaço no mês de no
vembro, se os recursos fo
rem liberados ainda nesse

ano. O empenho foi con
firmado pelo Ministério do
Turismo.

No entanto, outros R$
100 mil vão ser desembol
sados pela administração
pública para completar a

obra. Segundo o prefeito,
apenas a quadra de areia
da pracinha deve perma
necer. O projeto concen

tra uma completa trans

formação do espaço com
- academia ao ar livre, pista
de skate e parquinho.

Ainda de acordo com

Reinke, o município terá
mais alternativas de lazer
voltadas aos moradores de
todas as idades. A atuaí pra
ça tem mais de dez anos.

"
Massaranduba
terá mais

alternativas de
lazer voltadas

aos moradores de
todas as idades.

PREFEITO MÁRIO
FERNANDO REINKE

"
PIERO RAGAZZI

Reinke espera liberação de
R$ 100 mil para inaugurar
o espaço em novembro
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São José libera estaaonamentó
Ajadefi avalia o que fazer com funcionários e hospital continuaas obras de melhorias
Aparentemente, os
desentendimentos entre a

Ajadefi e o Hospital São José
devem ter uma pausa durante
as próximas semanas.

foi reincidido de forma justa. "Começamos
as obras porque consideramos que o contra
to já não valia desde o dia 14 de junho, que
foi o prazo acordado", explicaMaurício.

Ele afirma que o motivo do fim do
contrato foi o não cumprimento de duas
cláusulas por parte da associação: a não

prestação de contas quanto aos recursos

auferidos no estacionamento e a inadim

plência' com uma dívida que estaria
crescendo desde 2007. "Já houve muito

desgaste por parte das duas entidades, e

vamos aguardar os acontecimentos". A ad

ministração do hospital não quis comen

tar qualquermedida judicial que possa ser
tomada pela Ajadefi.

SEM PREVISÃO

Com o fim das 'obras, o estacionamento
do São José passará a ser responsabilidade
do próprio hospital. Por enquanto a entrada
é livre, por causa dos transtornos causados

pela reforma. Não há previsão para o fim das
obras, já que estão sendo feitas na área ex

terna e, portanto, são suscetíveis ao fluxo de
veículos e ao mau tempo. Os preços, porém,
não devem sofrer grandes alterações.

• BrUna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Com o fim das obras, o estacionamento passará a ser administrado pelo próprio hospital

. PARA RECEBER AS DOAÇÕES É PRECISO FAZER UM CADASTRO

Secretaria faz repasse de móveis usados
Se uma casa e um guarda-roupa incom

pletos já são um grande problema normal

mente, a situação parece ficar ainda pior
quando o inverno chega. Uma das opções
para quem precisa de móveis ou agasalhos e

não pode comprar é entrar em contato com

a Secretaria do Desenvolvimento Social da
Prefeitura dê Jaraguá do Sul.

Além da arrecadação e distribuição de

agasalhos que é promovida por vários ór

gãos da cidade no início do inverno, a se

cretaria também faz o repasse de móveis

doados, um serviço que não é tão comum

assim. As doações podem ser feitas através
daOuvídoria da Prefeitura, pelo número 156

ou 0800-642-0156.
Os próprios funcionários da secretaria

buscam as doações na própria residência -

ARQUIVOOCP

que vão direto para a casa de quem precisa,
ou ficam armazenadas em uma sala espe
cial naArena. "O programa começou no pri
meiro semestre do ·ano passado, e existem .

épocas em que quase não conseguimos dar
conta", explica a diretora dá secretaria, Wal
traut Nunes.

São cerca de 50 notificações por mês.'
A escolha de quem vai receber

1
é feita de

acordo com uma análise da Prefeitura, que
coloca no topo da lista as famílias que esti
verem em situação mais crítica. Para ser be- .-

. neficiado pelo programa é preciso fazer um
cadastro no Plantão de Assistência Social da
Prefeitura ou em um dos quatro Centros de
Referência de Assistência Social, que ficam
nos bairros Santo Antônio, João Pessoa, Boa
Vista e Iaraguá 84.

A escolha de
quem recebe
as doações
primeiro é
feita após

uma análise
da Prefeitura

"''_c funcionários que fazem parte daAsso
ciação Jaraguaense dosDeficientesFísi
os e cuidavam do estacionamento do

.......hospital desde 1994 resolveram deixar o
local na tarde de quarta-feira.Agora, o hospital
se preocupa em terminar as obras do local e a
Ajadefi vai decidir o destino dos 16 funcioná-
rios que cuidavam do estacionamento.

.

Segundo o presidente'da associação,Val
decir Titon, O encerramento das atividades
foi uma maneira de evitar o desgaste dos
funcionários. "Eu queria que eles tivessem

. saído antes justamente por isso. Foi um des

respeito, um desaforo", declaraValdecir.
'

Todos os que cuidavam da guarita do

hospital receberam uma semana para des
canso, e a possibilidade de outro empre
go será decidida após esse período pela
associação. Qualquer medida judicial foi
deixada por conta do' assessor jurídico da

Ajadefi, Alcides Cardoso.
Já o diretor administrativo do Hospital

São José, Maurício Souto Maior, afirma que
a entidade está tranquila porque o contrato

Construção de centro infantil
deve começar no próximo mês
As obras do novo Centro Infan

til Carla Andreí Emmendoerfer, na
Barra do RioMolha, estão previstas
para começar no início de agosto.
O projeto já' está finalizado, o' que
falta é a abertura da licitação que
será feita no próximo dia 9.

Com a licitação, a construtora

será escolhida e a construção deve
iniciar em um prazo de 20 dias. Se
o começo está para ser definido,
a conclusão das obras ainda não
tem uma data marcada. Segundo a

diretora da Educação Infantil, Gra
ciosa Otília Fock, que acompanha
o processo, o novo prédio estará
finalizado em oito ou dez meses a

partir do início das obras.
Serão 1.135,27 m- de área cons

truída, dividida em nove salas.
Além destas, utilizadas para con

centrar os alunos de berçário ao

pré-escolar, haverá espaços desti
nados às dependências adminis

trativas, sala de atendimento mé
dico e outras que são pré-requisito,
como a cozinha e a lavanderia. A

intenção é aumentar o número de

alunos para 220 crianças, quase o

dobro do atual.

PRÉDIO CONDENADO

Anteriormente, a intenção era

reformar o prédio antigo, mas ele
. foi considerado completamente
comprometido pelos engenhei
ros da Prefeitura. Assim, o edifício
foi demolido no ano passado e as

crianças passaram a ser atendidas
em uma casa alugada que passou

. por adaptações, local onde conti
nuam até o fim das obras.

I/fI_OIIIiUlll_1!I1IHf/II/8l1J}ff/l/JIIJliI_I/f1IIUII1II/1Dil1/111D/1--- .

d rro de tudo
flque por en

na re9lão
que ocon�ece
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r BISCOITO .

I DA SORTE II Calma, o mundof� não acaba hoje. I

Universo TPM

Elijane Jung-

B. E o
No site Pinpix.ig.com.

br. É um site para fazer
vídeo mix e funciona as

sim: você escolhe uma

animação pronta (tem as

coelhinhas da Playboy, as
Paquitas, Striptease para
elas e para eles.) e coloca
o rosto dos seus amigos
na animação. Bem sim

ples e dá para dar exce
lentes gargalhadas. Se

joga na brincadeira.

No futuro tOR·D CAFA'
RESPONDEFico

pensando aonde tanta tecnologia vai nos lev� e go�taria. de",viv�r aindamuitos anos para ver os extremos do que conheci naminha infância (toca
fitas, por exemplo) e do que conhecerei na minha velhice (mistério ...).A
novidade são as impressoras em 3D. Você desenha na tela do computador

o objeto que deseja "imprimir" e a impressora manda para você aquele mesmo
objeto, ao vivo e a cores. Desenhe lá um copo e você o terá namão em algunsmi
nutinhos. A CupCake é para uso doméstico e custa R$1.300. A novidade está ex
plodindo e até a HP parece já ter sentido o cheiro de sucesso. Enquanto a impres
sora não chega por aqui, confiramais no sitemakerbot.com (todo em inglês).

P: Lord.doda mulher quer um
homem lego, sabe daqueles que
encalxarn direitinho? Porém o

máxima que encontramos- são
aqueles homens fita durex de

1,99, que quando você pensa
que vai colar pra sempre des

gruda e se vai ao vento. Existem
ainda homens lego em meio a

essas ãtas durex chinfrins.
R:·" amem lego? Horn

,

",..., '4,'

dur Não, meu amôr,
hom m lego. Todos os homens
são Transformers, você vê uma
coisa inofensiva, calma, do jei-

. to que você queria, e de repen
te: puf! Lá está uma verdadeira
máquina, cheio de coragem,
autoestíma, poder de sedu�?q.e
hprmÔnlos insaciáveis. Saoe de
uma coisa? Use os homensflta
durex para colar os caqulnhos
do seu coração, ok?

-

ECA! ABANDONA
Aquelas sopinhas de pacote que con

têm um absurdo. de calorias e nadinha de
sabor, o que só te faz se iludir, achando que
está colaborando com alguma dieta, e se la
mentar por ter trocado um bombom com as

mesmas calorias, mas muito mais delicioso!
Abandona e faz uma sopa de verdade, com
todos os legumes a que você tem direito!

DIVÃ COM lUCIANNE
RODRIGUES MARQUARDT

GRTl+G GRTl+V
TRIGOTAND
• Seja você o chefe ou o

empregadp ébom qu.é, .'
você saiba q�e o cafezinho
no ambiente de trabalho é .

praticamente indispensável.
Melhoraamemória, dá uni

_ up na concentração e reduz
ti probabilidade de errar. .

Mas...sem·exa eras, certoê .

EU SOU: extrovertida, espontâ
nea, sincera e muito feliz! Sou em

presária, casada com Albert, mãe
deMatheus e Leonardo. NAMINHA
BOLSANÃO FALTA: cartão de crédi
to e celular. QUERIA QUE O MUN
DO: fosse mais amor, menos guer
ra, mais justiça e menos injustiça.
DESEJO QUASE SECRETO: viajar

.10 mundo! NÃO VIVO SEM:, Deus,
.

sem minha família. Não vivo sem �

as pessoas que me amam e que eu

amo! APLAUSOS PARA: as pessoas
que vão em busca dos seus sonhos
e que não desistem diante dos obs-

,

táculos, pessoas guerreiras. VAIAS PARA: os invejosos, para as pessoas
que só reclamam, fofoqueiros, egoístas, mentirosos, pessoas maldosa�.
·DESNECESSÁRIO É: trabalhar, trabalhar e não usufruir! UM FILME: A

prova de fogo. UM ENDEREÇOVIRTUAL: Orkut: lua di pano boutique.
UM LUGAR PARA COMER: um lugar que tenha paz, sossego, uma co

midinha bem temperada e da hora. E claro,-n�companhia de pesso�s
agradáveis. O QUE BEBER: um suco de melão c()mlªffiPJa bem geladi
nho. O QUE FALTA NOS HOMENS: um pouco mais de sensibilidade..
O QUE SOBRA NAS MULHERES: exatamente o que falta nos ho
mens, às vezes somos muito sensíveis! SONHO DE CONSUMO: são
tantos! UMA DIVA: minha mãe. NA TPM EU: como muito chocolate.
A FÓRMULA DO AMOR É: não existe fórmula. 110 amor é pacien
te, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não
guanla rancor: O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra
com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta".

• Aridêi'leli a respeito
do massâ2re"'sobre o Pelé,
após a últímajíéclaração
dele sobre a seleção. O
texto citava o episódio da
filha bastarda, falecida

. Úi�ni 20 dia qllHi'
separássemo a vida

pública do Rei, da vida
privada. Será que isso é

possível?

• Vamos dar um tempo
nomundo, então desliga
o celular. Paça tudo o que
der vontade. Ninguém vai
te censurar. Nem orgulho,
nemmaquiagem. Não
precisa disfarçar. (Banda
5prastantas, namúsica
"Inevitável")

(criativesse.blogspot.com)
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FESTA TíPICA

Inverno e tradição se
·unem emPomerode
Festa inicia hoje e vai até 25 de julho com diversas atrações
POMERODE

o frio e as tradições
germânicas são um convite
para 03° Pomeroder
Winterfest, que promete
unir a estação e o melhor da
cidade mais alemã do Brasil.

�.. evento será realizado de

hoje até o dia 25 de julho
com uma agenda recheada,

......... Na programação estão vi-·
sitas do projeto "Visite & Deguste
Pomerode"; Festival da Praça com
bandas típicas, artesanato, culiná-

ria; Rali de Velocidade; lo Festival
Internacional de Grupos Folcló
ricos; 60 Festival Gastronômico; e

programação especial nos Clubes
de Caça e Tiro. "Tudo para envol
ver os visitantes e dar a eles uma

enorme variedade de atrações. É
mais um evento para mostrar que
Pomerode mantém suas origens
e gosta de apresentar isso aos tu

ristas em todas as épocas do ano",
comenta o secretário de Turismo,
Cláudio Krueger.

Para o primeiro final de semana,
destaque para o "Visite e Deguste
Pomerode". Hoje, dia de abertura,
haverá visitação a empresas da ci

dade' para conhecer o que de me-

lhor é produzido na região. No sá
bado, está programado um passeio
às empresas e restaurantes mais

típicos do município. Guias estarão
orientando os turistas.

No domingo está prevista a visi
ta guiada ao Zoa Pomerode e pas
seio pelas construções de época. À
tarde, apresentação do Pensterbíl
der, técnica de artesanato alemão,
na Specíal Presentes. Maritendo
viva a tradição do tiro, também será
realizada a Festa do. Rei do Tiro do

Município. Os melhores da cidade
concorrem entre si e, no sábado. A

programação segue até o dia 25 de

julho. Outros detalhes no site www.

vemprapomerode.com.br.

Artesanato é uma das opções para atrair turistas. Culinária, música típica e outras tradições completam a lista,

COMPETIÇÃO OFICIAL ESTÁ MARCADA PARA O OlA 17

Grupos Folclóricos também terão espaço
Mais de 20 grupos devem fazer

parte do lo Festival Internacional de
Grupos Folclóricos marcado para os

dias 17 e 18 de julho. A cidade abrirá

espaço também para outras tradições .

como a ucraniana e açoriana. Além

de grupos brasileiros o festival deve
contar com á presença de represen
tantes de outros países. "Estamos

esperando a confirmação de grupos
daArgentina, do Uruguai e do Chile",
comenta o coordenador do encontro,

André Cristiano Siewert.
As apresentações serão realizadas

na praça central de Pomerode du
rante o PomeroderWinterfest. Mas a

competição oficial será no Teatro Mu
nicipal da cidade no sábado, dia 17.

.

Variedades 13
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CLIC DO LEITOR·

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QL:JINTA-FEIRA SÁBADQ

PátriciaMoraes, /{elly frdmann, CarlosHenrique
jornalista jornalista Sthroede" escritor

Pães milionários
'

Se
aumento de preço fosse um espor

te olímpico, a medalha de ouro já te
ria dono garantido: o Zimbábue. Lá,
ninguém sabe ao certo, mas analistas

afirmam que os preços sobem até 150.000%

ao ano. E enquanto não é feito um plano eco

nômico para controlar essa alta exagerada
nos preços, o Banco Central do país lança, de
tempos em tempos, novas notas. Uma de 50

milhões de dólares, ou zimdólares, como eles

dizem por lá, permite a com

pra de três pães e seu valor é

mais alto que o salário sema

nal de um professor no país.
O Zimbábue, país vizi

nho da África do Sul, que já
foi uma das economias mais

promissoras da África, está

afundando: o desemprego é de 80%; a expec
tativa de vida é de 37 anos para os homens e

34 anos para as mulheres; um a cada quatro
zimbabuanos tem AIDS. Tudo começou em

2000, quando seu ditador, Robert Mugabe,
que está há 28 anos no poder, deu início à

desastrada redistribuição de .terras, empur
rando. o Zimbábue para o caos socioeconô

mico. A população negra recebeu as terras

dos brancos - grandes latifundiários -, mas
nada sabiam o que fazer com as terras. A par

ticipação expressiva que o país tinha no cená

rio internacional, até então, na produção de

fumo, soja e milho, foi para o ralo.

Quando saem para fazer compras, as pes
soas levam uma mochila de dinheiro. No su

permercado, a caixa gasta tempo para contar.

Ali as prateleiras estão vazias, o povo compra
o que tem. Se hoje tem salsinha, amanhã não
terá mais. Amanhã, talvez, terá frango, e sal

sinhas quem sabe, na próxima semana. Lo

jas, umas completamente vazias. Em outras,

perdido no espaço, um expositor com umas
'

cinco camisas e umas três

calças. Jovens, sempre mui

to amigáveis, imploram por

alguma peça de roupa, que
irão usar até se esfarelar.

Desesperada, a população
atravessa fronteiras, como

com a Zâmbia. Passam o dia

em solo zambiano vendendo doces e canetas.

Com a renda do dia, se conseguem, compram
um quilo de açúcar ou arroz.

A babosa é a planta sagrada para os zim-
. babuanos. Porque, entre outras coisas, ela está

associada à morte: eles cavam suas sepulturas
embaixo delas porque essas plantas suculentas
'são venenosas para as hienas, que poderiam, de
outra forma, desenterrar os corpos e comê-los.

Sem esperança, as pessoas andam quilômetros
para encontrar água, lenha e comida - cada vez

mais escassa nos campos crescentemente ocu

pados com plantações de babosa!

A Nany é umapoodle que adora correr e brincar.
O clic é da leitora Iveti de Oliveira.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

-

• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• EClipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Shrek para Sempre (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

- qui)

• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - todos os dias)

21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h40, 19h, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• O Escritor Fantasma.(Leg)
(14h10, 21h20 - sex, sab, dom, seg, te, qua, qui)
• Plano B (Leg) (16h50, 19h20 - todos os dias)
• O Escritor Fantasma (Leg) (21h20 - qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h10 - qui)

• Cine Garten 6
• Eclipse (Dub) (16h10, 18h50, 21h30 - sex)
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 - sab,

dom, seg, ter, qua, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Príncipe de Pérsia (teg) (13h50, 16hl0, 21h20 -

sex, sab, dom, seg, ter, qual
• Os Homens que não Amavam as Mulheres (Leg)
(18h30 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub)
,

(14h, 15h50,t) 17h40, 19h30, 21h20 - qui)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

.aMM��2 ,

• Em Busca de Uma Nova Chance (Leg) (14h15,
16h45, 19h20, 21h30 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub) (13h20, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - qui)

• Cine Mueller 3
• Toy Story 3 (1.3h30, 16h, 18h45, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Eclipse (teg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 ..: todos

os dias)

• Cine Garten 2
• Olhos Azuis (Leg) (14h20, 22h - sex, sab,
dom, seg, te, qua, qui)

,

• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab, dom,
seg, te, qua, qui)

• Shrek Para Sempre (Dub) (14�20, 17h, 19h30, 22h - qui)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40,

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (Dub (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30 - sex, sab,
dom, seg, ter, qual

• Quincas Berro D'Água (Dub) (14h30, 22h - todos os dias)
• Plano B (Leg) (19h30 qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h - qui)

• Cine Neumarkt 4
.

• Cartas Para Julieta (Leg)
(16h50, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Plano B (Leg) (14h10, 19h20 - sex, sab, dom, seg,
ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h10, 16h50,
19h20, 21h20 - qui)

• Cine Neumarkt 5
• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, 18h40, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Toy Story 3 (Dub)
(14h, 16h40, 19h, 21h40 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

Esse livro preenche uma lacuna do es

tudo da língua inglesa. Os filmes são uma

fonte Inesgotãvel para o aptendízadó de

línguas estrangeiras, e comumente são

usados por alunos e .professores para

agregar conhecimento e praticar voca
bulário e pronúncia. Foi pensando nisso

que Christiano Barretto estudou com

extrema sensibilidade os filmes mais as

sistidos dos últ,imos tempos e extraiu de

les o melhor das expressões idiomáticas

faladas pelas estrelas.

\ NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Luciana pede para conversar com Magali e

Jovenil. Sofia decide ir à delegacia para recupe
rar o celular com as fotos que tirou de Vitória/
Viviane. Ricardo consegue convencer Vitória/
Viviane a usar o celular. Jovenil afirma que vai

ajudar Luciana no que for preciso. Gilmar ame

aça Madame Gilda. Dalva leva Clara para visitar

Tadeu e Laura. Judite afirma que não vai se se

parar de Guilherme. Vrtórla/Vlviane diz a Antônia

que não quer comprar roupas com Ricardo. Sofia

manda Beatriz ir passear com eles.

mas desiste e volta para casa. Jackie se arrepen

de de ter falado para Clô do telefonema de Bete.

Jéssica abraça e beija Berilo. Gemma reclama de

Totó. Clara conforta Alfredo e se emociona. Gem

ma não aceita o casamento de Totó. Fred e Ag
nello compram seus carros e o vilão induz o filho
de Totó a aceitar que ele compre uma passagem

para Agostina rever Dino. Kelly convence Fátima

a duvidar da explicação de Candê. Valentina .sl

mula uma queda e diz que precisa de dinheiro

para ir ao médico.

Amoraos40�
Jackie é uma recém divorciada, mãe de

dois filhos, que parte sozinha de férias para ce

lebrar seu aniversário de 40 anos no Havaí. Ela

acaba arrebatada pelo instrutor de surfe, mui
to mais jovem. O que começa como uma noite

de paixão logo se transforma em amor, levan
do Jackie para o Havaí sempre que pode. Mas
com os filhos para cuidar, a desaprovação dos

amigos, do ex-marido e um oceano entre eles, o
amor verdadeiro parece uma coisa muito difícil.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ajuricaba apresenta Joca à imprensa como

suspeito de ter assassinado Érico. Lincon faz

uma pergunta a Joca e o delegado dá ordens

para o guarda levar o detetive de volta para a

cela. Newton pede a Zuleide para liberar Carlos.
'.

Iara conta a Tito que dois grupos suspenderam
as reservas na pousada. Clorís diz a Tito que ele

tem demorado a pagar as parcelas da dívida. Tei

xeira propõe um brinde à beleza das mulheres

de Ribeirão. Bruno vai atender um telefonema

do prefeito enquanto rola um clima entre Célia e

Teixeira. Flores convida um amigo para uma con

versa em sua casa.

TEMPOS MODJ:RNOS
Niemann tenta conversar com Nelinha. Leal

acorda e diz ao enfermeiro que vai embora. Nie

mann tenta se aproximar de Nelinha, lolanda se

preocupa com Leal. Tamara descobre que Leal

fugiu do hospital. Tertuliana cai no sono com as

Marias. Zeca telefona para a mãe à procura de

Leal e Hélia desconfia. Leal vai para a casa de

lolanda. Zeca avisa a Nelinha que Leal sumiu.

Nelinha ameaça se aproximar de Zeca. Niemann
fala de Nelinha e Maureen sente ciúme. Hélia
descobre que Leal está na casa de lolanda. Ta

mara afirma que Leal está bem.

PASSIONE

Saulo provoca Mauro.' Stela segue Agnello,
(O resumo dos capítulos é de responsabili

dade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Evite ser o centro das atenções,

atitudes discretas vão ajudá-lo no

emprego e no seu ambiente de trabalho.

Quem trabalha por conta própria não deve

reclamar da sorte. No amor, há sinal de for

te intimidade.

TOURO

" (21/4 a 20/5)
,

A proximidade com amigos e pes-
soas queridas trará sensação de

bem-estar. O clima de integração com a pes
soa amada estará em evidência, aproveite
para fortalecer os laços e fazer declarações
apaixonadas.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Não perca a chance de se colocar

à frente de todos os seus projetos.
Tudo indica que será devidamente valorizado

nas suas ações diárias. Romance com pes
soa influente conta com o apoio das estrelas.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Confie na sua capacidade de con-'

vencer as pessoas. Você já sabe que
é bom nisso. Acordos e reconciliações serão
altamente favorecidos, podendo aperfeiçoar
tantoas relações de trabalho como os víncu
los de afeto.

LEÂO

�� (22/7 a 22/8)
Veja o que tem valor para você e

o que já não serve mais. Se desfaça
das coisas que não estão mais na sua vida.

Há uma tendência a gastar impulsivamente.
Mantenha sigilo sobre a sua vida afetiva, pri
vacidade é o que mais necessita.

VIRGEM

"
(23/8 a 22/9)
Tente ser menos intransigente

para poder conviver mais harmonio

samente com os outros e. não queira impor
suas vontades. Saiba fazer acordos, seja no

trabalho ou na área sentimental. Você preci
sa deixar o jogo aberto.

�LlBRA
� �;�!� �2:��)discrição será fun-

damentai para o sucesso de seus

empreendimentos. Você pode se destacar

em cargo de chefia ou receber uma promo

ção em breve. No amor, o seu sucesso será

pleno. Confie em você mesmo.

�ESCORPIÂO
� (23/10 a 21/11)

É o momento de divulgar o seu tra

balho e ampliar sua área de atuação profis
sional. As viagens estão favorecidas hoje. Há
sinal de perfeita sintonia no romance, curta

sua paixão e desfrute os momentos a dois.

8SAGITÁRIO(22/11 a 21/12) _

.
Hã um nítido desejo de se desta

car profissionalmente, mas você não

pode perder o foco de suas necessidades
emocionais. Busque privacidade e tire um

tempo para aquietar a própria alma com

mais tranquilidade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Ótimo dia para divulgar o que sabe.

Sua segurança está em alta, essa é uma boa

fase para fazer alianças e trabalhar em equi
pe. Pode surgir uma promoção no emprego. A

dois, o clima é de forte união e cumplicidade.

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sentirá necessidade de avaliar o

que é realmente importante e com isso

separar o que já não tem mais utilidade. Você
fará isso na hora certa. O apoio e o convívio com
a pessoa amada podem fazer toda a diferença.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Pessoas próximas darão o incentivo

de que você precisa para seguir em
frente. O trabalho em equipe trará mais agilida
de para o seu dia. Saberá esbanjar simpatia e

bom humor.-Romance em alta: aproveite!
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Roberto Carlos
no'Carnaval 2011

A Escola de Samba Beija-Flor revelou que terá
Roberto Carlos desfilando no último carro alegórico

.
,

da escola, no Carnaval de 2011. O Rei deveria es-

tar acompanhado dos amigos da época, porém isso

já gerou intrigas. Para não criar mais ciúmes entre

os colegas, Roberto vai desfilar cercado apenas por

crianças. A turma da Jovem Guarda estará em outro

carro, batizado Amigos do Rei.

Drica Moraes
continua internada
A atriz Drica Moraes continua internada

depois do transplante de medula óssea a

que foi submetida no último.dia 23. Segundo
o terceiro boletim do Hospital Israelita Albert

Einstein, ela permanece sob cuidados médi
cos para monitoramento da reconstituição da

medula. "A paciente passa bem, o quadro de

saúde é estável e não há sinais de infecções
ou outras complicações", informa o hospital.

Ex-88B Ana Carolina
pensa em posar nua
A ex-BBB Ana Carolina Madeira finalmente co

meçou a pensar na possibilidade de posar nua para
a revista Playboy. Mas a loira tem um bom motivo:

conseguir dinheiro para ajudar a mãe, que em 2008

teve um câncer e agora precisa de um tratamento pre

ventivo. Ana disse que pensaria bastante se a propos

ta financeira fosse boa. "Eu só aceitaria posar se fosse

pelo dinheiro Minha mãe teve câncer na mama muito

nova e vai passar por uma cirurgia para induzir a me

nopausa, preciso do dinheiro", contou Ana.

DIVIRTA-SE .

Mulheres falam mais
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos

mostra que os homens usam em média 1.500 pa

lavras por dia, enquanto que as mulheres usam no

mínimo três mil. No congresso onde este estudo foi

apresentado uma mulher levantou-se e disse:
- É lógico que as mulheres falam o dobro que os

homens - explica.- Nós sempre temos que repetir o

que falamos para os homens entenderem.

E o apresentador pergunta:
- O quê? Não entendi o que você disse.

Anamara
compra casa
para a mãe
Anamara acaba de realizar

o grande sonho de sua mãe,
dona Ana Anita. Em sua página
no Twitter, a ex-BBB revelou que

comprou uma casa em Juazei

ro, na Bahia, que já pertenceu a

sua avó, notícia que emocionou
a todos os seu familiares. "Não

consigo parar de chorar, mi

nha mãe está super feliz. Onde
minha avó estiver deve estar

vibrando com essa nossa con

quista!", escreveu.

Filho do Rei do Pop
pode ter Vitiligo

Michael Jackson sempre afirmou ser portador de uma doença de pele rara

chamada Vitiligo, embora poucos acreditassem. Agora parece que seu filho mais

velho, Prince Michael, está com o mesmo problema. O menino de 13 anos, que
,

.

está no Havaí em férias, foi flagrado tomando banho de mar e as lentes dos

fotógrafos acabaram registrando uma grande mancha branca próxima da axila

direita. Embora possa ser resultado da exposição ao sol, a aparência da mancha

leva a crer que seja algo mais sério.

Casa de Stênio Garcia
é assaltada e dá prejuízo

A casa de Stênio Garcia, em São Lourenço, Minas
Gerais, foi assaltada e rendeu um grande prejuízo ao

ator. Em entrevista ao jornal Agora São Paulo, Marile
ne Saad, mulher do veterano da Globo, estima um

prejuízo em torno de R$ 3 milhões. Foram levados

aparelhos de TV, quadros e faqueiros. De acordo

com as informações de Marilene, Q local era apenas
usado nas férias pela família do ator.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3:x3,

ANIVERSARIANTES
2/7
Alison dos P. Ramos

Antonio F. Llibio

Antonio J. Llíbio

Cristiano volz

Oemerval Ribeiro

Ligia B. da S. Souza

Maria L Z. Bortoloti

Maria R. Barriquelo
RegisW. Junior

ZomirOdelli
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
,BUElTER

4001 DESCONTO

IOINVERNO'
www.bueitermann.com.br

Luiz Carlos ChioClini e o
sobrlnho.orqulho da família,
Felipi Luiz Kasmirski , o craque
do La Coruõa Desportivo

Jump
uemquisercurtirumaboate com estilo emilitaboamúsica, amanhã
em a galera da bandaU2 Cover de São Paulo, uma dasmelhores do

rasil, a presença do DJ Rafa Nicolodi no warm-up e também da DJ
-"'hranKistner, abela das pick- ups, na Iump,Vai perder?

Amigo: alguém que
sabe de tudo a teu

respeito e gosta de ti
. assim mesmo.

neatTHUBBMO

"

Dica de
sexta-feiraSelézia e Celso Van

Vossenc casaram-se
no dia 26 de junho de

. 2010, na igreja Nossa

,Senhora do Rosário, Rio
Molha e com recepção
em grande estilo no
restaurante Represa

em Guaramirim

Curtir o sertanejaço da

Choperia Scondidínho,

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Típico
da Malwee. "Melhor do

Sul do mundo".

NAS RODAS JoeJr
Quem o esqueceu está em tem

po de desculpar-se: Ioe Ir, da Studio
FM, uma-dasvozesmais conhecidas
do rádio foi o mais festejado aniver
sariante da cidade, quarta-feira. E
vai adorar,saber que foi lembrado.

•Aterrissaram emminhamesa os

ingressos para curtir no próximo
dia 16 de junho, naMoinho
Disco, o show da excelente banda
Dazaranha. Os convites já estão à
venda na Licoreria eMimematriz.

do lançamento do livro "Imposto
de Renda de Pessoa Física". O

advogado jaraguaense João Carlos
Cassuli Ir é um dos autores da obra .

..

• O empresárioAmauri Jacobi e
sua Emerita estão na terra do Tio
Sam, em LasVegas. Na quarta
feira eles curtiram o show da diva
Cher no famoso Ceaser Palace.

. Coisa boa!

Que rolou?
As boas amigas Luiza Clara

Mendonça e Marilene Goulart, a
Lene, voltaram rindo à toa da via

gem ao Rio de Janeiro. O que será

que rolou de tão bom por lá?

• Recebi gentil convite do Instituto
Cassuli paraparticipar, no sábado,
dia três, às 9h30, durante a Feira
do livro, naPraçaÂngelo Piazera, • Pessoas que a gente não'

reci�afG,!Zér força para
dhúrar;<�aul� C:b.i�CUb.i,Nihi '

Camello, Téco Ianssen, Raul
Driessen, Cesar Pamplona e
Venilton da Silva. Continuem
assim arnígosl i

'
"

• Lúcia Gabriela Kanzler, a
"paquíta" do futsal daMalwee,
foi uma das aniversariantes
mais festejadas da semana. Ele
completou 23 aninhas com
festa para grupo minimizado.

Tema da
Stammtisch

• Dia 21 de agosto tem a toa

Feijoada do Moa.
O tema para 8a Stammtisch,

que contece dia 31 de julho, no
Calça

-

o da Marechal, será as

cores verde e amarelo (barraca,
camisetas, chapéus, etc.) e tam

bém o grupo terá que apresentar
um integrante paramentado que
lembre uma celebridade. Vale o

conjunto da obra. A equipe esco

lhida ganhará 50 litros de chope.

,

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai
para o camarada Paulo da HP
Veículos, que atua no ramo

• Doe agasalho!

• Com-essa, fui!

Mimo
ganhei de presente do amigo, o empresário Orlando Stoco Ir, uma

bela camisa de sua empresaVF Metais Ltda, toda estilizada nas cores
verde e amarela. Hoje será minha companhia no jogo da nossa sele

ção contraa Holanda. Dá-lhe Brasil!

Pose para � coluna: Viagem de estudos da UNERJ (turmas de Administração com formação em Marketing)
,

.. para agência de propaganda e instituto de pesqulsa em Curitiba, acompenhadas pelo prof. Karlan Muniz
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Prefeitura reduz o expediente
Horário especial é por causa da partida entre as seleções de futebol do Brasil e da Holanda
JARAGUÁ DO SUL

'Quem havia se

programado para buscar
atendimento nos setores '

da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, nesta sexta-feira,
deve concentrar'a procura

'

no período matutino.

sso porque, os servidores

municipais foram dispen
sados das funções devido à

partida entre as seleções bra
sileira e holandesa pelo mundial
de futebol. A folga é resultado de
um decreto assinado pela prefei
ta Cecília Konell.

Por causa da determinação,
os funcionários iniciam o expe
diente às 7h30, porém, o encer

ram logo em seguida, às 10h30.
Eles não retornam às repartições
públicas à tarde. Para compen
sar, o horário de trabalho acabou
sendo estendido em uma hora
na terça, quarta e quinta-feira.

o mesmo ocorre na próxima
segunda-feira. Assim, os órgãos
fecham às 18h.

Para compensar
a folga, servidores

trabalham uma hora a

mais nos outros dias.

Ao contrário dos demais seto
res, o Pama (Pronto Atendimen
to Médico Ambulatorial) da rua

MaxWilhelm, 391, no Centro, fica
aberto das 7h às 22h. Já nas esco
las, as aulas acontecem entre as

7h30 e 10h30 e das 14h às 17h.
Os centros de educação infan
til funcionam normalmente. Os

munícipes que precisarem dos

serviços da Secretaria de Obras
e Urbanismo são obrigados a en

trar em contato pelos telefones
(47) 3376-0536 e 2106-8600. No

Samae, o plantão é pelo 2106-
9100 e na Defesa Civil através do
número 199.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Público que
prefere torcer pela
Seleção Brasileira
fora de casa tem
diversas opções
espalhadas
pela cidade

ONDE ASSISTIR
Confraria do Churrasco: abre às 11h

Licoreria: abre uma hora antes do jogo
London Pub: abre 30 minutos antes do início da partida
Posto Pezzini: abre às 6h
Smurfs Lanches; abre uma hora antes do jogo
Shopping Center Breithaupt: telões instalados na Praça de

Alimentação transmitem todos os jogos, indiferente dos horários

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

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

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

Processador
Intel Pentium Dual

Core E5400 2.7 Ghz 775P
Placa Mãe Chipset Intel G31

, Memória 2048 Mbytes
Hard Oisk 320 Gbytes SerialAta.

Gabinete 4 Baias ATX
Gravador de OVO .

Teclado Padrão ABNT2 PS2
Mouse Óptico PS2

Caixas de Som Acústicas
PLACA OE VIOEO XFX GT-220X-ZN

GEFORCE, 625M, 1GB, HOMI/ OVI, OOR2

Notebook TOSHIBA L505·GS5035
Processador - Intel® Core™ i3
Processor 330M - 2.13 GHz,
HO 320GB SATA
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela - 15.6" HO (1366x768)
LEO backliqht
OVD Super Multi DVO-RW
Velocidade do Wire.less
Integrated 802.11 b/g/n
Placa de Vídeo: Intel Graphics Media
Accelerator 4500MHO
USB - 3 portas USB 2.0, HOMI,
Webcam 1.3 MPIXEL '

R$ 3.100,00 à vista ou 6x 516,67 (cheque)

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

R$ 3.100,00
à vista

ou 6x 516,67
(cheque)

Notebook ACER EMACHINES E627 ·5436
Proc;essador: AMO ATHLON TF-20 1.6 GHZ

Capacidade do HD: 160 GBytes
Memória RAM: 2 GB OOR2

Mídias Compatíveis: OVO±RW
I

Tela: 15.6 polegadas
Fax Modem: 56K

onexões: Rede 10/1001 integrada, Wireless
Entradas I Saídas: VGA
Entrada USB: 2 Porta(s)

Leitor de cartão de memória: Sim
Entrada PCMCIA: Sim

Web-Cam Integrada: Sim
Peso: 2,3 Kg
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten
Fim da exclusividade

esde ontem, os terminais de pa
gamento passam a processar
cartões de todas as bandeiras.

....., CO,m a medida, os lojistas po
derão optar por uma única máquina

Você quer
empreender?

Iniciar um empreendimento sempre é
.

uma decisão de alto risco, pois pode sig
nificar a perda de patrimônio. e mesmo

um grande endividamento. Ainda assim,
existem algumas alternativas mais seguras
como a oportunidade que a Marisol está
oferecendo. A Marisol S.A oferece opor
tunidades a lojistas e a quem deseja abrir
o primeiro negócio por meio das redes de

franquias Lilica & Tigor, Pakalolo, Babysol,
Rosa Chá e da rede de credenciamento
One Store. Trata-se de alternativas já tes

tadas e que se conduzidas adequadamente .

podem garantir um retorno bastante inte
ressante e, aMarisol além de repassar todo o

conhecimento, encaminha o empreendedor
para a melhor opção em sua cidade. Afinal,
a empresa está oferecendo cinco diferentes

opções, voltadas para segmentos específi
cos do mercado. Outras informações podem
ser obtidas em http.t/www.martsolsa.com.
br /business/one-store/.

Venda da Vivo barrada
o governo portuguêsmostrou claramen

te sua disposição em manter os investi
mentos da Portugal Telecom no Brasil ao
utilizar suas 500 açõesespeciais com direi
to a veto - "golden share" - para bloquear a
oferta de 7,15 bilhões de euros. O mercado
de telefonia no Brasil esperamuito desen-

.
volvimento nos próximos anos e ninguém
quer ficar de fora.

para passar todos os cartões, indepen
dentemente da bandeira adotada. A

mudança era uma reivindicação, dos
lojistas, que pagam aluguel das má

quinas, além da taxa de 'desconto das

credenciadoras. Em média, cada má-
, quina custa ao lojista cerca de J3.$ 120

mensais. A expectativa é que o fim da
exclusividade reduza custos para o va

rejo e para os consumidores.

DIVULGAÇÃO

Gatabakana
FiorellaMatheis posou para a campanha de primavera-verão damarca Gatabakana de Mas

saranduba. A apresentadora, que começou a carreira como modelo, relembrou seus tempos
diante das câmeras fotográficas. E, nos bastidores do ensaio, deu dicas de estilo. "É ótimo ter a

oportunidade de vestir na TV as peças que aíndanão chegaram às lojas. Amo jeans e camisetas
rock and roIl. Não sou adepta do estilo 'patrícínha'Acredito que, comumbom jeans, uma jaque
ta de couro e uma senhora bolsa, qualquer mulher vai longe". A Gatabakana aposta na garota
para chamarmais ainda a atenção das consumidoras/pelo país inteiro.

OSX fica?
Cresce a possibilidade de

nosso Estado sediar um estaleiro
de grande porte depois da posi
ção do Instituto Chico Mendes.'
O plano B é o porto do Açu, loca
lizado no norte do Rio de Janeiro.
Como esta área também enfrenta

problemas com a aprovação am

biental, só falta termos de impor
tar plataformas.

Convenç'ão Dalila
A Dalila Têxtil realiza conven

ção nos dias 3 e· 4 de julho, em
Curitiba. Durante o encontro será
realizado o lançamento dacoleção
DNA - Outono/Inverno 2011 para
todos os representantes. O estilis
ta João Pimenta (foto), que desfila
na São Paulo FashionWeek, marca
presença no evento para partici
par de um talk shaw. A coleção,
lançada sempre com um ano de

antecedência, dá possibilidades
de criação aos confeccionistas e

estilistas. Além de lançar as ma

lhas e a cartela de cores, a Dalila
reflete sobre seu posicionamen
to e investimento no mercado de
moda. A empresa destaca-se no

segmento pela parceria com gran
des estilistas como Mario Queiroz,

.

Alexandre Herchcovitch, João Pi
menta eWalérioAraújo.

DIVULGAÇÃO

INDICADORES

"1 BOVESPA
t

,
,

POUPANÇA

1t1,48%
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A pesquisa Latinobarómetro
captou um satto de 16
pontos percentuais na taxa
dos latino-americanos
que têm imagem favorável
deWashington: de 58%

.
em 2008 a 74% no ano

passado.
...... s números são um des

dobramento da pesquisa
anual da ONG chilena La

....... tinobarómetro, realizada
em 18 países entre setembro e

outubro de 2009, quando Barack
Obama estava há pouco menos

de oito meses no poder.Divulga -

da esta semana, a pesquisa rati
fica o pouco sucesso regional do

. discurso do presidente venezue

lano, Hugo Chávez: só 34%, na
média da região, avaliam que Ca
racas exerce uma influência po-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 2 de julho de 2010 Internacional/Tempo 19

sitiva nos demais países, contra
64% dos que pensam o mesmo
sobre os EUA.

.

"

No Brasil, apenas 25% veem
com bons olhos a influência de
Chávez, enquanto 62% valorizam
a influênciaamericana.Apesar das
frequentes críticas do presidente
venezuelano a Washington, 60%
dos cidadãos de seu país acham

que os EUA têm papel positivo na

região, o que reflete a polarização
política interna. -

.

A campeã do sentimento an

tiamericano segue sendo a Ar

gentina' onde 41% creditam a

Washington um papel positivo na
América Latina. Para Marta La

gos' diretora-executiva do Latino-

,barômetro, o resultado expressa
a memória na Argentina sobre o

apoio à ditadura (1976-1983) e a

associação entreWashington e as

políticas econômicas que levaram
à crise econômica de 2001.

PREVISÃO DO TEMPO

RE' ES INw'rEflN GI NAIS

ComObama, latinos
aprovam os EUA
Argentinos são osmais críticos com os norte-americanos

TEMPO FIRME
E SEGO EM se
A massa de ar seco continua

. predominando no Estado. Os
dias começam com nevoeiros
e o sol aparece entre' o
meio da manhã e a tarde
favorecendo a elevação da
temperatura.

"

Esperança
•

na economia

"

Os números do Latinobaró
metro também fotografam as

esperanças da região quanto ao

futuro após o chamado "quinqu
ênio virtuoso", com crescimento
econômico até a crisemundial de
2008. Na média, 45% dos latino- ,

americanos acham que'seus paí- ,'.
ses "caminham na direção corre-

'

ta", puxados pelos altos níveis de· ,

Brasil (75%) e Chile (65%). Entre
r •

as maiores economias da região,
destoa a Argentina: apenas 19%

aprovam os rumos do país.Para
Lagos, a cifra colhida na Argen
tina reflete a baixa aprovação da

presidente Cristina Kirchner.

Esseéo
cara. Eu adoro
esse cara.

FRASE DITA POR
OBAMASOBRE
LULA, EM ABRil

DE 2009.

"
Os Estados Unidos

'

estão instalando sete
bases militares na
Colômbia; Obama
dá continuidade ao

imperialismomilitar.
'

HUGO CHÃVEZ, EM 11 DE
JUNHO DE 2010

"
Desde que assumiu,
Obama tem tentado

se aproximar dos
líderes sul
americanos
como Lula

,/

Jaraguá do Sul
e Região PRÓXIMA SEMANA
HOJE

6 JOGO DO B IMíN: 16°C Tempo permanece
MÁX: 24°C Tempo limpo efirme até dia 10

,

SÁBADO tJ
,A) temperatura altaMíN: 13°C Na próxima semana a pre- "" -.__....

,

MÁX: 24°C ( , visão é de tempo seco com sol O tempo fica limpo e seco hoje ;,�ÃO �JgAQUlM
.....� .......__....

�� .'Y ..

DOMINGO
entre algumas nuvens em Santa na cidade de Port Elizabeth, na Áfri- 9° 16°

MíN: 13°C 6
Catarina. As temperaturas ficam ca do Sul, onde .acontece o jogo da

elevadas, principalmente à tarde, Seleção Brasileira contra a Holanda,
MÁX: 24°C Mudança mais significativa deve na Copa do Mundo. No horário do

SEGUNDA

6
ocorrer após ó dia 10 de julho jogo, às 16h naÁfrica, a temperatura

MíN: 16°C devido ao deslocamento de uma estará elevada, emmédia 24°C. O sol

MÁX: 24°C frente fria pelo Sul do Brasil. aparece forte durante todo, o dia.

<� A �� J'/-�
� UCV�
Ensolarado Parllialmente Nllblalio Instável Chuvoso

Nublado

FASES DA LUA
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
NÚMEROS DA COPA

Dos 13 países Que disputaram a primeira edição da Copa
do Mundo, em 1930, apenas a Bolívia ainda não chegou

nas Quartas de tinal de nenhuma das edições. O Paraguai
conquistou o feito pela primeira vez neste ano.

Par(\jasc 2
A única medalha de ouro de Jaraguá do Sul veio com

Daiane da Silva, no tênis de mesa (DI). As três pratas
foram para Felípe Benavenuto dos Santos (lançamento
de dardo DA), na bocha masculina (DF/Cadeirante) e

no xadrez misto (DA, foto ao lado com Jackson Alexan
dre Kuestner, Claudio Schneider e Maristela Bolduan).
Os bronzes foram da bocha feminina (DF /Cadeirante) e

xadrez misto (DA). Eles serão lembrados pelas conquis
. tas, mas representam muito mais do que apenas. o ato

de subir no pódio.

Dia de clássico

Par&jasc 1

Duas
cidades da região disputaram o 60 Parajasc em Itajaí. E, além da

participação sempre louvável, trouxeram bons resultados. Guaramirim
voltou com duas medalhas de ouro e uma de prata e Jaraguá do Sul
com uma de ouro, três de prata e duas de bronze. O destaque guarami

rense, mais uma vez, foi a nadadora Maria Helena Eggert, ouro nos 50m livre
e 100m costas para deficientes físicos. A outra medalha do município foi de
Leandro Lemke, na bocha para deficiente físico andante.

Para quem estava com

saudade de ver futsal na
Arena, a noite promete.
De um lado a Malwee/Ci
med, sempre forte e favo
rita quando joga em casa,
mesmo diante do maior ri
val. De outro a Krona/Ioin
ville, embalada com as re-

centes partidas disputadas
,pelo Estadual. Enquanto
o time de Ferreti disputou
apenas amistosos, os ad
versários vêm de paradas
duríssimas contra adver
sários diretos. Se isso vai

influenciar, veremos logo
mais à noite.

ENQUANTO ISSO•••

q. •

ti�Lotado.Assini
esta ,.

Q aeIOpo�to de Belo
Horizonte ontem à farpe. 'ludo
poique átQtddâ dp Gru9 foi
receber o pqvo contratado:

, DiegoSouza,

!lm[t!D� Ídolo no Norde�te,
o atacante Carlinhos Balafoi
dtspensado do Timbu. Segundo

.

a diretoria, os motivos foram
'

disciplibares.

(.ORlNTHfA8$ '.,O Timão não
deve mais disputar o Troféu
Bemabéu, no dia24 de

agosro, por compromissos no
Campeonato Bra�ileiro.

,SÃQ"ADLQ.Sem arenovação
, do empréstimo, Cicinho deixa
QSão Paulo. Para aposição, a
diretoria agora tenta traze,r de,
volta Ilsinho,

_--------------------------------------------__

GARANTA SEU LUGAR
NA ARQUIBANCADA

Os 20 primeiros assinantes que_ligarem hoje, a.
partir das 8h, ganharão um ingresso para

assistir ao jogo na Arena Jaraguá.
(47) 2106-1�19

. ; .

TRADiÇÃO URUGUAIA CONTRAO REPRESENTANTE AFRICANO'

Uruguai e Gana querem fazer história

'I'
�

Se vencer, Gana pode ser o primeiro país africano a chegar numa semifinal de Copa do Mundo

JOANESBURGO
Em apenas um dos confrontos

das quartas de final da Copa do
Mundo não há uma seleção que
possa ser considerada' candidata
ao

;;tulo. Uruguai.
e Gana, que se

enfr tam hoje às 15h30 (de Brasí

lia), no occer City, são, juntamen
te com o Paraguai, adversário da

Espariha, os azarões do páreo a

partir de agora. O curioso é que o

simbolismo implícito nesta parti
da talvez seja algo até mais repre
sentativo para as equipes do que
uma conquista, de fato, improvável.

Os uruguaios, que não iam tão

longe desde 1970, jogam pelo re

nascimento de um futebol bicam-

peão do mundo que, nos últimos
40 anos, colecionou frustrações,
entrou em decadência e perdeu
prestígio. Em sua segunda parti
cipação num Mundial, os gane
ses vislumbram a possibilidade
de dar um passo, definitivo,

à

frente, e, de quebra, fazer histó
ria como os primeiros africanos a

chegarem a uma semifinal.
O técnico de Gana, Milan Ra

jevac, tem problemas para a par
. tida. O principal é a ausência de

Ayew, uma das revelações da Copa
que cumprirá suspensão. Sarpei
não deve jogar. Para compensar,
Vorsah volta ao time junto com

Muntari. Entre os ganeses, todos

estarão atentos à dupla formada

por Suárez e Forlan, para Gyan, os
melhores atacantes do Mundial.

URUGUAI;Muslera; Lugano, VictorinD e

Fuclle; Maxi Pereira, Diego Pérez, Álvaro
Fernandez, Arévalo e Forlán; CaVani e
Suárez. Técnico: Oscar Tabaréz.
GANA: Kingsón; Pantsil, Vorsah,
Mensah .e Sarpei: Ànna]),), As�moah,
Muntari e Boateng; lnkoom'e Gyah.
Técnico; Milovan Rajeva.
Estádio: Socc,er City'; em JoaQésburgo .

. Horário: 15h3Q (de BrasOia), Arbitragem:
Olegaxia'Benquererlc R

'

Cardinal
,(PORle'iSertIPo,Mir

.

"

-
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Holanda aposta no talento
de Robben para avançar
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Duelogigante
pelas quartas

Felipe Melo deve ser o titular nolugar de Ramires
PORTO ELlZABETH

Três confrontos, uma vitória para cada lado
e um empate. Brasil e Holanda revivem a

história hoje, �as quartas-de-final da Copa
,do Mundo da Africa do Sul.

"
, Ele deve ganhar
ingresso da Fifa,.

DUNGA,
RESPONDENDO ÀS

CRrTlCAS DE CRUYFF.
O HOLANDÊS DISSE
QUE NÃO PAGARIA
ENTRADA PARA VER'

.

O BRASIL JOGAR.

odos os três jogos envolvendo as duas

equipes na história da competição
foram em fases decisivas. Em

1974, a então Laranja Mecâ-

nica despachou o Brasil ao vencer

por 2xO em um jogo equilibrado
e decidido no segundo tem

po. Vinte anos depois, a se

leção, que tinha Dunga
como capitão, deu o

troco - 3x2 nas quar
tas de final, com

aquele golaço' de
falta de Branco.

Por fim, em 1998,
os dois empata
ram na semifinal e,
nos pênaltis, o Bra

sillevou a melhor.
A Holanda é

a única seleção .j
sem título mun- ,�
dial considerada
como uma das

grandes. E temumaescolaparecida€omabra
sileira. Por isso todo cuidado é pouco na partida de
hoje, às 11h (de Brasília), noEstádioNelsonMande-
la Bay. "Eles não têm só Sneijder. TêmVan Persie, Rob
ben. Nada é fácil numa Copa do Mundo. Espero que a
gente consiga vencer", disse o capitão Lúcio.

O zagueiro, aliás, é a cara deste time de Dunga. Du
rante quatro anos, o treinador pregou que, para estar

na seleção, havia requisitos básicos: entrega, vontade e

comprometimento. As estatísticas apontam que nosso

capitão tem uma regularidade que chama atenção e

dá tranquilidade. É o jogador que mais cortou bolas

que cruzavam a defesa brasileira: nove, ao todo. Ou

tras cinco vezes recuperou a posse de bola. Líder,
comandante, passou até a sair da defesa com a bola

dominada, ajudando a armar o jogo. O resultado: já
é o jogador da seleção que mais faltas recebeu na

Copa - nove até aqui.
Dunga teve o que comemorar ontem. FelipeMelo

e Júlio Baptista treinaram normalmente e estão a dis

posição. O primeiro deve ocupar o lugar de Ramires,

suspenso. Caso não posso jogar, Josué é o mais indi

cado para assumir a posição. A seleção
brasileira jogará de azul e aHo-
landa de laranja. ..� < "".r:'.: �._

I
" .�': ",,�,�!,,�!��;J ,I",

__..,.......,,"'!i.P..�!.., ;r.,:- 1. I ••

·����I'r:.����,;��S�:·l"·��"'·
'

<'!f.j,f'm' f"l' f··'?",.(.'
,.

�l/r)", ;

,

HOLANDA BRASIL

HOL4NDA: Stekelenburg; Van der
Wiel, Heitinga, Mathijsen e van

. Brockhorst; Van Bommel, De Jong,
Sneijder e Kuyt; Robben e Van Persie.

Técnico: Bert Van Marwijk
.

BRASil: Julio César; Maicon, Lúcio,
Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva,
Felipe Mello, Daniel Alves e Kaká;
Robinho e Luís Fabiano.

Técnico; Dunga.
Estádio: Nelson Mandela Bay,
em Porto Elizabeth. Horário: Uh

(de Brasília). Ar.bltragem: Yuichi
Nishimura (JAP). Tort,l Sagara (JAP)
e Jeorrg Hae-Sang (CDS).

PORTO· ELlZABETH
Assim como o Brasil se preocu

pa com Kaká, a Holanda também
tem seus problemas. No caso deles

é a recuperação de Arjen Rob
ben que deixa o técnico Bert

VanMarwijk de cabelo em pé.
Robben se lesionou sozinho

num amistoso de ·preparação
diante daHungria.

Uma vez começada a Copa,
porém, os dois embalaram: o

brasileiro já deu três assistências
em três jogos, enquanto Robben

jogou sua primeira partida como
titular nas oitavas de final diante
da Eslováquia e não decepcio
nou, marcando um gol.

Esporte 21

OLAF KNAAK/AFP

Time holandês

espera encarar
de frente o

desafio de
enfrentar o
Brasil

O astro holandês foi exaltado

pelo companheiro de equipe o

zagueiro Heitinga. "Robben faz
uma grande diferença. Ele é um

jogador de classe diferente. Se
você joga com ele você vê que
os defensores adversários come

çam a recuar e é mais fácil para
nós jogarmos", considerou.

Marwijk revelou que en

frentar o Brasil é um desafio.
aos brasileiros têm uma equipe
madura e sólida, que transmite

uma forma positiva de arrogân
cia, um ar de que é imbatível.
Pela primeira vez, a Holanda
não sai como favorita numa

partida", opinou.
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Na área

Henrique
Porto

ADV nove anos
ARQUIVOOCP

H
á nove anos era

fundada em Iara
guá do Sul a ADV

(Associação Des

portiva Voleibol). A entida
de tem como finalidade di
fundir e incentivar a prática
da modalidade na região.
Encabeçada por Benhur

Sperotto, um mago das qua
dras, aADV revelou grandes
atletas em sua curta história. São os casos de Baiano, Rodrigo
Alemão e JairoWiest, que saíram de escolinhas do município e

hoje atuam em equipes da Superliga. Por falar em escolinhas,
o projeto mantido pela ADV é referência nacional e todo ano

o grande encontro de polos atrai alguma estrela do voleibol
para prestigiar o evento. Isso sem falar no patrocínio da Ma

risol, que veste a camisa do voleibol desde o início do projeto.
Só quem tem credibilidade e realiza um trabalho sério consegue
manter um patrocinador forte por tantos anos. Personifico
meus parabéns nas pessoas de Benhur, Kadylac e TatiAltini.

I·

laca O Correio
." .

do Povo
o futebol amador dá o ar da

graça no final de semana, com dois
duelos bem opostos. Enquanto JJ
Bordados/Conservas Vida Verde
e Flamengo se enfrentam no João
Pessoa pela liderança da "Taça
O Correio do Povo" (domingo,
15h30), Vitória e Botafogo jogam
no Rio da Luz para ver quem esca

pa da lanterna (sábado, 15h30).
Dois bons jogos, que valem ao

menos uma espiadinha. No final
de semana acontece também a

última rodada da terceira fase.
do Varzeano. Dentro de campo
a competição estava indo muito

bem, pena que agora descambou
para a esfera jurídica. Um abaca
xi para a FME descascar.

Vitória, 67 anos
Quem também aniversa

riou nesta semana foi a Socie
dade Recreativa Vitória, o au

ríverde do Rio da Luz. São 67
anos de história, onde o clube
acumula dez títulos do Cam

peonato Jaraguaense de Senio
res, três da Primeira Divisão,
dois da Segunda Divisão e um

da Copa Norte. Um histórico de

respeito. O Vitória é conhecido

por investir em ex-jogadores do
Iuventus, como Gomes, Ricar
do, Alaor, Índio, Cesinha emais
recentementeXuxa. Dotado de -

ótima infraestrutura, é uma

das forças do futebol amador
da região. O clube foi fundado
em 28 de junho de 1943.

Cadê o

dinheiro?
Já cantava Gal Costa: "Onde

está o dinheiro? O gato comeu,
o gato comeu. E ninguém viu.
O gato fugiu, o gato fugiu". Pro
meteram, alardearam aos qua
tro ventos e desapareceram na

hora de pagar a conta. Os R$ 200 �

mil "doados" ao Juventus para a

disputa da Copa Santa Catarina
ainda não pintaram no caixa do
clube. Isso que já faz 12 dias que a

competição terminou para o Mo

leque Travesso. E aí?

PI: �I t.

Malweepronta para
duelo com a na
Por não ter pressão.Ferrettí crê em grande partida
JARAGUÁ DO SUL

Quando a Malwee/Gimed
entra em quadra pelo
Campeonato Estadual ou

.

está com o time juvenil ou
usa o confrontocomo uma

espécie de treino de luxo.

Mas
hoje, às 20h30 na

Arena Jaraguá, a histó
ria muda de figura. A
equipe jaraguaense deve

enfrentar os arquirrivais da Krona/
Joinville com força rriáxima. Falcão,
que sentiu a panturrilha direita no

início da semana, ainda é dúvida,
mas garantiu que vai fazer de tudo

para jogar. "Sabemos da expectativa
de um jogo como esse. Ainda não
os enfrentamos (em 2010) e, mes

mo sendo Estadual, não deixa de
serMalwee e Krona. Quero fazer de
tudo para jogar", admitiu.

O camisa 12 comemorou o fato
de a lesão não ser muscular e sim
uma pancada forte, que ficou in
chada. IiSÓ o fato de não ser nomús
culo jáme deixoumais feliz,mesmo
sendo uma região muito dolorida,
com hematomas. A comissão técni
ca sabe que se eu conseguirmelho
rar vou jogar com certeza", disse.

"
Vamos jogar pelo

prazer que uma equipe
tem de vencer a outra.
FERNANDO FERRETI, TÉCNICO

"
Fernando Ferretti confirmou

que Falcão será reavaliado mo

mentos antes do confronto e reve

lou que o time está preparado para
voltar a jogar. "Um clássico é sem

pre bom. E·o melhor é que dessa
vez os dois times estarão sem a

pressão de uma decisão. Vamos

jogar pelo prazer que uma equipe
tem de vencer a outra", declarou.

obre o time de Joinville, Fer
retti bserva que não há segredos
entre o

.

mas o futsal apresen
tado pelos rivais esse ano é bastan
te diferente do que foi mostrado
em 2009. 1i0 plantel soube assimi
lar bem a filosofia do novo treina
dor (Paulo Cardoso) e é um time

que ataca de forma organizada e

se defende bem", afirmou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Falcão ficou fora do treino de ontem, mas confessou que quer jogar

Juvenil segue
nos planos
para Estadual

rio. Dependendo do jogo podere
mos ir com o time completo,misto
ou apenas os juvenis", informou.
Um dos exemplos citados pelo co

mandante é o que deve acontecer
durante a Liga. IIPor exemplo, no
jogo contra o PraiaClube, dia 13 de

julho, antes, no dia 9, temos a par
tida contra o Concórdia, fora de
casa, que devemos ir com o time

principal para usar o confronto
como um treino", avisou.

Até o jogo desta sexta-feira a

Malwee entrou 'em quadra pelo
Estadual com a equipe juvenil.
Dos seis jogos disputados, pelo
turno da primeira fase, a equipe
venceu duas, empatou duas e

perdeu duas, somando oito pon
tos, no sexto -Iugar do torneio.

Segundo Ferretti, os pontos con
quistados estavam absolutamen
te dentro do planejado.

"Tudo o que a gente espera
va deles foi cumprido. Agora em

diante vamos estudar o calenda-

SERViÇO
O quê: Malwee x Krona/Joinville
Horário: 20h30. Local: Arena

Jaraguá. Ingressos: R$ 10

(superior), R$ 15 (inferior) e
R$ 5 (meia/superior). Postos
de Vendas: Postos Mime, Girolla
Imóveis e Falcão Sports
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Polícia suspeita que
crime foi planejado-
Testemunhas teriam visto uma terceira pessoa no local
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil suspeita
que o assassinato do
adolescente Alan Andrei
Rubol,'17 anos, na terça
feira, tenha sido planejado. '

ntem à tarde, o delegado
Weydson da Silva ouviu
uma testemunha que te

...... ria visto mais uma pes
soa na cena do crime. "Estamos
avaliando a hipótese de partici
pação de uma terceira pessoa
no homicídio", destacou. Hoje,
ele deve ouvir outros cinco mo
radores do bairro João Pessoa

Transferência
para CIP ainda
não aconteceu

De acordo com o delegado, se
ficar provado que o suspeito não

agiu em legítima defesa, isso pode
influenciar no tempo em que ele
ficará internado em uma institui

ção sócioeducativa. Até o final da
tarde de ontem, o suspeito aguarda
va a transferência para o CIP (Cen
tro de Internamento Provisório) de
Ioinvílle em uma cela da Delegacia
da Comarca Por lei, ele poderá ficar
na delegacia somente por cinco dias,
prazo que vence no domingo à noite.
Se até lá não for aberta uma vagana
instituição, ele deve responder pelo
ato infracional em liberdade.

Conforme Silva, cabe à Justiça
decidir o tempo em que o adoles
cente ficará internado. Hoje, um
menor de idade que comete um

ato infracional grave fica na ins

tituição sócíoeducativa por, no

máximo, três anos.

para saber se eles teriam visto
outra pessoa no local além da
vítima e do acusado.'

Silva preferiu não revelar
mais detalhes para não atra

palhar o andamento dás in

vestigações. No entanto, caso

se confirme o envolvimento
de mais uma pessoa no crime,
existem fortes indícios de que
o acusado, que também tem

17 anos, não tenha encontrado
Alan por acaso na rua, contra

riando o que ele disse em de

poimento na quarta-feira.
Conforme o delegado, isso

também reforçaria a possibi
lidade de crime motivado por
vingança e não por legítima de-

fesa, como o suspeito alegou.
Nos próximos dias, a equipe de

investigação também pretende
confirmar se a bicicleta - que
teria sido emprestada pelo sus

peito à vítima e se tornado o

pivô da briga entre os dois - foi
mesmo trocada por drogas. A ..

equipe também investiga se a

faca usada no crime pertence
ria mesmo a Alan.

Segundo Silva, testemunhas dis
seram ontem que tanto Alan quan
to o suspeito seriarn usuários de

drogas. Os pais da vítima devem
ser ouvidos nos próximos dias.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br
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Segundo o delegado Silva, vítima e agressor seriam usuários de drogas

AN,DERSON ARNDT, 24 ANOS, MORREU APÓS DAR ENTRADA NO HOSPITAL

Acidente mata motociclista
JARAGUÁ DO SUL

Um acidente entre motocicle
ta e bicicleta por volta das 17h15
de ontem, na rua Bertha Weege

. (Barra do' Rio Cerro) causou a

morte do motociclista Anderson
Rafael Arndt, 24 anos. Ele foi le
vado pelos Bombeiros' Voluntá
rios ao Hospital São José com

traumatismo craniano e no tórax,

além de parada cardíaca. Ele não

resistiu aos ferimentos e morreu
,

após dar entrada na instituição.
Segundo informações da Po

lícia Militar, testemunhas infor
maram que a Ronda XR 250 Tor

nado estaria em alta velocidade
e que o motociclista aparentava
estar com a presilha do capacete
aberta. Ao perceber a proximida-

de de uma bicicleta que atraves
sava a pista, Arndt teria tentado
desviar e acabou batendo de ras

pão. Com isso, ele teria perdido
o controle da direção e perdido
o capacete durante a queda. Tes
temunhas relataram à PM que
a moto se arrastou até bater em

um Gol que estava estacionado.
O ciclista não se feriu.
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• Faleceu dia 20/6 às 2 horas o Sr. Vandir
Rocha Cardoso com idade de 69 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 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
comunitário da igreja cristo salvador na
barra do rio cerro, seguindo após para o '

cemitério da barra do rio cerro.

• Faleceu dia 20/6 às 22 horas o Sr.
João Maria 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 ilhoras a Sr.

Jacira M. N. Cardoso com idade de 71

anos, o sepultamento foi realizado dia
2016, às 10h30, 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 com idade de 88 anos, o

sepultamento será realizado dia 22/6,
às 9 horas, saindo o féretro d13 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

sepultamento 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 21/6 às 6h15 o Sr.
Adenor Arbeit com idade de 45 anos, o

sepultamento será realizado dia 22/6,

às 16 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da vila lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal da vila lenzi.

• Faleceu dia 22/6 às 5h45 a Sr.
Almerinda C. P. de souza com idade de
53 anos, o sepultamento será realizado
dia 23/6, às 14 horas, saindo o féretro
da capela mortuária Sr. Bom Jesus
de Guaramirim seguindo após para o

cemitério municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 25/6 às 23h30 o Sr.
Afonso Petry com idade de 62 anos, o Isepultamento foi realizado dia 27/6, às 10

'�

horas! saindo o féretro da igreja lutherana
Martin Lutherro, na rua Emilio Gaedke,799,
no bairro ilhada da figueira, seguindo após
para o cemitério municipal do centro.

• Faleceu dia 26/6 às 4h15 o Sr.

Willy Pieske com idade de 75 anos, o

sepultamento foi realizado dia 26/6, às
17 horas, saindo o féretro da residência.
na rua Bertha Wegee, 484 na barra
do rio cerro, seguindo após para o

cemitério de Jaraguá 84.

• Faleceu dia 26/6 às 4h15 a Sr. ErneStina
Outra Fernandes com idade de 99 anos, o

sepultamento foi realizado dia 27/6, às 9
horas, saindo o féretro da capela mortuária
Maria Leier, seguindo após para o cemitério

municipal do centro.

• Faleceu dia 27/6 às 17h30 o Sr.
Ricardo Zilse com idade de 79 anos,
o sepultamento foi realizado dia 28/6,
às 14 horas, saindo o féretro da igreja,
Evangélica Lutherana São Lucas no

balrrojaragua 84, seguindo após para o
.

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 28/6 às..00h30 o Sr. Oornélio
Luis Schiochett com idade de 79 anos, o

sepultamento foi realizado dia 29/6, às
8:30 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da vila Lenzi, seguindo após para
o cemitério municipal da Vila Lenzi.

COMUNICADO

Marquardt & Marquardt Administradora Ltda. torna público que
requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, autorização para recuperação de
área deqradada, através do Plano de Recuperação de Área De

gradada - PRAD, do imóvel localizado à Rua Germano Marquardt,
n° 60 - bairro Vila Lalau no município de Jaraguá do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 85/2010

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Aviso de Álteração
O Município de Jaraguá do Sul, através da Prefeita Municipal, torna público para

conhecimento dos interessados na licitação por Tomada de Preços acima, que em

função do horário especial de funcionamento da Prefeitura Municipal no dia 02/07/2010
conforme Decreto n° 7.285/2010, está transferindo a data para entrega dos Envelopes
para às 09:00 horas do dia 05 de julho de 2010 e a abertura dos envelopes às 09:15
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de julho de 2010.

CEciLIA KONELL • Prefeita Municipal

'"
."

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
O Sr. JOÃO BERNARDINO PELENS, CPF n° 381.084.539-

68, torna público que está requerendo à Fundação Jaraguaen
se do Meio Ambiente (FUJAMA) a Averbação de Reserva Legal
e Autorização para Supressão Vegetal (Manejo de Palmiteiro)
em Área Rural, localizada na Estrada Morro Jaraguá, sin°, no
Bairro Ilha da Figueira, Cidade de Jaraguá do Sul - SC, refe
rente aos processos FUJAMA n° 2250-a e 2250-b. Tendo como

responsável técnico o Engenheiro Florestal Michael Adriano

Fiamoncini, CREA 059210-5.

Rua João Januário Ayroso, 3329 - São Luis
89253-101 - Jaraguá do Sul- SC
Fone: (47) 3273-8008
E-mail: fujama@fujama.sc.gov.br

'"
'" .

."
"',
.'

FUJAMA
FUNOAçAOJARAGUAENSE

DEMEIOAMBrEtUl;

" \
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Precisei voltar, fez muita

falta. Hoje, sou capaz de fazer
um evento de graça só para

poder ficar tocando.
INGO REECK, SAXOFONISTA

24 . Contracapa o CORREIO DO POVO • Sexta-feira,2 de julho de 2010

PE AGE S DO V lE

Um amante damúsica
Ingo Reeck até tentou se afastar do saxofone, mas
descobriu que não vai conseguir parar tão cedo

Paixão. Correria.
Equilíbrio. Uma amante
e um vício. Aos 62 anos,
é esse o turbilhão de
emoções que Ingo
Reeck sente ao tentar

explicar a música.

uem vê o simpático se

nhor de cabelos brancos
com um jeito calmo de

........ falar não imagina que
Ingo já percorreu grande parte
do Brasil e teve alguns de seus

CDs levados ao exterior por
aqueles que apreciam seu ta

lento. É com o saxofone que
ele se apresenta até hoje, mas
seu repertório inclui músicas

para clarinete, violão, teclado,
canto e fanfarra; que inclusive
já conduziu na época em que
era professor.

Ingo perdeu as contas de

quantas segundas-feiras pas
sou sentado no colo do pai,
quando menino, ouvindo as

músicas tocadas por uma rá
dio de São Paulo. Foi assim

que a paixão começou, e seria
na banda da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus que as pri
meiras notas musicais seriam
tiradas de uma bombardina

(precursor do oboé).
Com o sargento Domingos

Corrêa o músico aprenderia
a tocar clarinete. Apesar de o

professor ter sido marcante

.

na vida de Ingo, a verdadeira
mudança ocorreria um tempo
depois, no Exército: o contato
com os conjuntos modernos,
que acabaria levando-o ao sa

xofone. Com esse instrumento
ele foi autodidata, buscando
inspiração nos lendários ne

gros americanos que se torna

ram deuses do jazz e do blues.
Já dominando o instrumen

to, tomou-se integrante dos
'Atômicos de Mafra", grupo com
o qual sairia em turnê. Seria ao

lado dos companheiros do Atô
micos que teria a oportunidade
de dividir o palco com músicos

010 Valoriza,ão
do seu carro

como Alternar Dutra, Vanderlei
Cardoso eAgnaldo Rayol.

Depois de 1975, quando
deixou a banda por falta de re

torno financeiro e o cansaço
que levaria a um tratamento, o
músico voltou a trabalhar como
mecânico - mas a mudança
não seria definítíva. "Precisei
voltar, fez muita falta. Hoje, sou
capaz de fazer um evento de

graça só para poder ficar tocan
do", brinca o saxofonista.

Agora, ele foca seu trabalho
em quase todos os gêneros
musicais dos últimos 50 anos,
e está sempre disponível para
os eventos familiares. E pelo
jeito, não pretende parar tão
cedo. "Poderia ter parado, mas
não ligo para a idade. Estou a

todo vapor". Quem quiser o

Ingo animando alguma festa

pode entrar em contato pelos
telefones (47) 9921-0310 e (47)
8494-8745.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Troco
na Trocá

"
ARQUIVO PESSOAL INGO REECK
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Ingo já teve alguns de seus CDs levados por apreciadores até mesmo para a Europa

Antes de comprar

.

Aceitamos

Promoções válidas até 02/07/2010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VALIDO PARAVEICUlOS A PARTIR DE 200612006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000Grupo ufo Elite 40 anos de credibilidade. itIJtHCSb�
�
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