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Veja quem são
osmais cotados

para assumir o

posto de Dunga
na Seleção
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Município alcançoumédias de 5,1 e 5,5 em prova que avalia o ensino fundamental.
Meta estipulada peloMinistério da Educação é chegar em 2021 com nota 6,0.
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TRAÇOS PERFEITOS

Mauricio de Sousa foi o palestrante de ontem da Feira do Livro, Para uma plateia fã da Turma da Mônica, ele contou detalhes da
carreira e desenhou com uma facilidade impressionante os personagens que fazem sucesso há mais de 40 anos.
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Região tem '16
nomes na disputa
Ontem foi o último dia para
o registro das candidaturas.
Número de concorrentes
cresce em comparação com
2006 quando ninguém se

elegeu. Página 4

. MISTÉRIO
Novos tremores
na Vila lenzi
Moradores de três ruas
sentiram os abalos durante o
fim de semana. Defesa Civil
ainda não tem explicação.
Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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DIVULGAÇÃO

o décimo-quarto
Dalai lama

o sonho de
Amélia Earhart

AméliaMaryEarhart tornou-se fascinante tan
to pelo seu modo de vida e carreira quanto pelo
seu desaparecimento. Conhecida como a pri
meira mulher do mundo a voar sozinha sobre o

oceano Atlântico, Amélia desapareceu no oceano

Pacífico, perto da Ilha Howland, enquanto tentava
realizar um voo ao redor do globo em 1937. Fói de
claradamorta no dia 5 de janeiro de 1939.

Amélia nasceu no dia 24 de julho de 1897, e um

espírito aventureiro parecia acompanhá-la desde pe
quena. Quando criança, passava os dias com sua irmã,
Pidge, escalando árvores, caçando ratos com seu rifle e

descendo encostas comuma espécie de trenó.
A primeira experiência de voo, no entanto,

aconteceu por volta de 1920, quando visitou um

campo de pouso com o pai. Ela voaria com Frank

Hawks, em uma experiência que mudaria sua vida.
"No momento em que estava a duzentos ou trezen
tos pés acima do chão, eu descobri que precisava
voar", diria Amélia mais tarde. Imediatamente, ela
começou a procurar aulas de voo, e tornou-se a 16. a

mulher a conseguir uma licença de voo da Fédé-
-

ration Aéronautique Internationale.

Seis de julho de 1935 é o dia do nasci
mento do 14° e atual Dalai Lama, Tenzin .

. Gyatso. O título, que significa "Oceano de
Sabedoria", foi dado pelo imperador Altan
Khan ao monge Sanam Gyatso em 1573. A

linhagem, que começou entre os séculos
XIV-XV continua até hoje, exercendo o po
derpolítico e espiritual noTibet.

O Dalai Lama é considerado a reencar
nação do bodisatva da compaixão. Tenzin,
além de ser monge e doutor em filosofia
budista, recebeu o Nobel da Paz e foi agra
ciado commais de 100 títulos "honoris cau
sa". Como parte de seu trabalho, ele procura
difundir a paz e estabelecer o diálogo no ce
náriomundial contemporâneo.

.

. Em 1959, Tenzin foi obrigado a abando
nar o Tibet, já que este havia sido invadido

pela República Popular da China. Disfar

çado de soldado, ele atravessou com fami
liares a fronteira da Índia e evitou ser cap
turado pelos chineses. Ele se instalaria em
Dharamsala, constituindo o governo tibeta
no no exílio, onde ainda permanece.

Ele não sairia da Índia até 1967, quando
fez a primeira visitá ao Japão e à Tàilândia.
Era o primeiro passo daquilo que se tomou

uma peregrinação ininterrupta pelo mun

do. Ele lutaria pela independência do Tibet
durante toda a vida, mas acabaria mudan
do de ideia: a nova proposta é que este se

tomasse uma região autônoma da China,
podendo assim preservar sua cultura e reli

gião, que hoje é proibida pelos chineses.
Sua área de atuação é ainq� maior: em

1987, Dalai Lama reunir-se-ia por uma se

mana com cinco cientistas ocidentais - a

atitude abriria as portas para fóruns inter
nacionais que focariam amesma relação.

� '., .• ., 0_' �
•

Amélia seria a primeira mulher a voar sozinha sobre o oceano Atlântico

PELO MUNDO

'1�)"1"'·�l'UIO

Ferrovia' Intercontinental
"I '''�9J2

Nic�água e a ONU. Oposição à Allende
No dia 6 de julho de 1945, a Ni- Foi no dia 6 de julho de 1972 que

carágua se torna o primeiro Estado o Parlamento chileno se opôs for-'
a aceitar a Carta da ONU (Organiza-

'

"malmente à reforma constitucional

ção das Nações Unidas). A Carta foi proposta pelo presidente Salvador Al-,
assinada em São Francisco, no dia lende. A sua política, a chamada "via
26 de junho de 1945, após o término chilena para o socialismo", pretendia
da Conferência das Nações Unidas uma transição pacífica,' mas acabou
sobre Organização Internacional, desagradando a maior parte da classe
entrando em vigor a 24 de outubro

.

média chilena - que conseguiu parali-
daquele mesmo ano.

.

sar a economia em 1973.

A ferrovia Intercontinental foi inau

gurada no dia 6 de julho de 1876, com
a chegada a Quebec do primeiro trem

procedente' 'de Halifax. A construção
começou rio governo do primeiro-mi
nistro' do Canadá John Alexander Ma
cdonald, que viu a ferrovia como o ins
trumento para buscar uma nação unida ,

e facilitar o acesso à matéria prima e ao

mercado do oeste canadense. .

INTERNACiONAL

,

Muniz e o pós-guerra
No dia 30 de janeiro de 1943, o jornal
"O Correio do Povo'; publica uma
notícia de abrangência internacional:
o embaixador do Brasil junto ao

governo britânico, Muniz de Aragão,
.
havia sido escolhido para fazer parte
daAssembleia Internacional de
Londres, fundada para estudar os
problemas pós-guerra.

Cabelos pintados
A primeira tentativa bem-sucedida'de desenvolver uma tinta
para cabelos segura a ser comercializada foi feita em 1909 pelo
químico francês Eugene Schueller. Baseando sua fórmula na
paraphenylenediamine, ele fundou a Fábrica de Tinturas para Cabelos
Inofensiva. Um ano depois, Schuellermudou o nome para L'Oréal.
Sua tintura mais famosa, Imedia, apareceu em 1927 .

ARQUITETURA TíPICA
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá JorgeBrognoli, DurvalMarcatto, Fernando Rizzolo

do Sul economista presidente daAcijs Advogado,

A economia do bem-estar social

[]onomista
indiano Amartya Kumar Sen, pre

ado em 1998 com o prêmio Nobel em Ciência
onômica por suas contribuições na área de
onomia do bem-estar social, sempre foi um

estudioso dos problemas relativos às causas da fome,
levando-o ao desenvolvimento de soluções práticas
para prevenção e limitação dos efeitos de reais ou apar
entes faltas de comidanummundo comsuperprodução
de alimentos. Formado no Presidency College em Cal

cutá, e doutor pelo Trinity College, em Cambridge, seu
trabalho pioneiro está focado na avaliação dasmedidas
econômicas com relação aos seus efeitos no bem-estar
da sociedade. Suamonografia intitulada
"Escolha Coletiva e Bem Estar Social"
(1970), .que contempla assuntos como

direitos individuais, o poder da maio
ria e dados sobre condições pontuais,
transformou-se na base teórica para a

criação de métodos para medir a po
breza, de modo a produzir informações
úteis no aprimoramento das condições
sociais das classesmais pobres.

O interesse de Sen sobre os prob
lemas da fome foi resultado de sua

dade. Por exemplo, seu trabálho teórico sobre situa

ções de desigualdade, demonstrou porque hámenos
mulheres do que homens em alguns países pobres,
apesar de nascerem mais mulheres e a mortalidade
infantil ser bem maior entre os meninos. A constata

ção de tal fenômeno' é resultado da existência de
melhores tratamentos de saúde e de oportunidades
durante a infância para aos meninos destes países, o
que faz com que se reproduzam tais desigualdades.

.

O trabalho de Sen influenciou organizações in
ternacionais e governos para uma atenção redobrada
perante as crises de alimentação. Tais situações le

varam aos setores tomadores de de-

" cisão a assumirem iniciativas mais

amplas, não apenas no alívio imediato
do sofrimento, senão também na uti

lização de políticas públicas para sub
stituir e resguardar a renda perdida .

da classe pobre, mantendo estáveis'
os preços dos alimentos. A democra
cia furtcional, para Sen, passa pelas
liberdades políticas, longe das ideolo

gias conservadoras centradas apenas
na 'eficiência econômica, de modo a

permitir que os líderes governamen
tais sejam sensíveis com as demandas da sociedade.
Desse modo, Sen argumenta que para que o cresci
mento econômico seja atingido, as reformas sociais,
comomelhoria na educação e saúde pública, devem
preceder às reformas econômicas. Por sua contri

buição na área da economia do bem-estar social,
aAcademia Real de Ciências da Suécia reconheceu
a importância do trabalho de Sen, no sentido de

que, pela primeira vez. na história do pensamento
econômico, foi instaurada uma "dimensão ética à
discussão dos problemas econômicos vitais". Nesse
sentido, o comitê do Nobel remodelou a tradição
de outorgar o prêmio apenas a aqueles que conver
gem na arquitetura fundamentalista da economia
de mercado, quebrando sua vertente conservado

ra, e reconhecendo, de certa forma, que as fundações
sociais da economia devem ser a principal fonte para
a construção de uma sociedade menos desigual.

.

o trabalho de
Sen influenciou
organizações

internacionais e

governos para uma

atenção redobrada
perante as crises de

alimentação.

experiência em relação aos acontec

imentos ocorridos em Bengala, em 1943, quando três
milhões de pessoas morreram por causa da fome.
Tamanha tragédia poderia ter sido evitada, dizia, já
que existia na Índia um estoque de comida suficiente
para atender as necessidades da população. O que Sen
detectou nessa oportunidade? Que a distribuição de
comida foi prejudicada por causa de um grúpo espe
cífico de pessoas. Foi o caso dos trabalhadores rurais,
que perderam seus empregos e, portanto; a sua capa
cidade de comprar comida. Em seu livro "A Pobreza e a
Fome: uma Dissertação sobre o Direito à Propriedade
e à Privação" (1981), Sen mostrou claramente que em
muitos casos de fome, os estoques de comida não se

reduziram de forma significativa, o que revelava vári
os fatores sociais e econômicos, como o declínio de

-

salários, desemprego, subida dos preços dos alimen
tos e deficiência nos sistemas de distribuição, como
a causa principal da fome de certos grupos da socie-

"
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IMAGEM DO DIA

A
Escola São Pedro, de.GUaramirim, realizourecentemente a sua 2a Feira e Mostra

, de Trabalhos. O evento envolveu cerca .

, de 1.20Q alunos e professores, e contou com a
I

'"isita de pais e da comunitlaCle.
C"

r 'I, '. ,

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

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO

CUR

M�cânica para
mulheres tem curso
A Acijs (Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul) promove dias 20, 21 e

22 de julho o curso de Mecânica Básico

para Mulheres, das 19h30 às 22h. O trein
amento acontece na Oficina Mecânica
Baumann (rua Prefeito José Bauer, 826;
na Vila Rau) e o investimento é de R$ 15.

Informações e inscrições pelo telefone (47)
3275-7012 ou pelo e-mail núcleos@acijs.
com.br. Serão oferecidas dicas de direção
econômica e defensiva, além de prática de
troca de pneus e simulação de incêndio.

VESTUÁRIO

Inscrições para pós
no Senai até dia 26

Segue até dia 26, inscrições para pós
graduação em negócios do vestuário no

Senai de Iaraguá do Sul e Blumenau. A

formação é oferecida na modalidade a
,

distância e tem o objetivo de qualificar
profissionais para atuarem nas indús
trias e na área de moda. A grade curricu
lar abrange disciplinas sobre marketing,
gestão de pessoas,- produção, tecnologia
da informação e etc. Informações e in

scrições pelo telefone 0800-48-1212 ou

nas unidades do Senai.

ASS iAÇÕES
Clic tem reunião
mensal amanhã

O Clic (Conselho de Líderes Comu

nitários) de Guaramirim realiza reunião
mensal amanhã, às 19h, no salão da Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus. Entre os assun

tos estão: readequação do Centro Cirúrgi
co do Hospital Santo Antônio, divulgação
de Bolsas de Estudo da Fatej, prestação de
Contas Baile 11 anos do Clic, Campeonato
de Futebol Suíço (masculino e feminino).
AAssociação de Moradores do Bairro Nova

Esperançá elegeu sua nova diretoria, com
Lourival da Cunha como presidente.

o RTUNIDA.DE

Jovem Embaixador
abre inscrições

Seguem até o dia 5 de agosto as in

scrições para o Programa Jovens Em
baixadores. Através do projeto, 35 jovens
da rede pública do país terão a oportuni
dade de fazer um intercâmbio cultural
nos Estados Unidos. Para participar, o

estudante deve ter excelente desem

penho escolar; participar de atividades
sociais e voluntárias; ter boa fluência
em inglês e ser de família de baixa ren
da. Inscrições no site www.embaixada

americana.org.br.

---

---
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Um festival de candidatos
Vale do Itapocu inscreve 13 concorrentes a vagas naAssembleia Legislativa
JARAGUÁ DO SUL

Foi por água abaixo a

intenção das associações
empresariais de diminuir
o número de candidatos
a deputado estadual pelo
Vale do Itapocu.

Serão
13 concorrentes a

uma vaga na Assembleia

Legislativa, três a mais do

que em 2006, quando ne-
.

nhum foi eleito. Para deputado
federal, três candidatos fizeram
a inscrição no TRE (Tribunal Re
gional Eleitoral) e dois nomes co
tados deixaram a disputa.

O prazo para inscrição de
candidatos encerrou ontem e o

último dia trouxe novidades no

cenário local. O PDT, que estava

em dúvida se lançaria Herrmann
Suesenbach de Corupá, terá dois·

. candidatos àAssembleia Legisla
tiva. O vereador Caubi Pinheiro,
de Guaramirim, também entrou

na disputa. Já o PV trocou de
candidato. Alegando problemas
pessoais, Luís Sérgio de Assis

saiu e o ex-vereador IurandírMi
chels foi escolhido pelo partido
para a disputa.

Já para deputado federal, dois
pré-candidatos saíram do páreo:
Dionei da Silva (PT) e Gilda Al
ves (PPS). Dionei retirou o nome

ontem à tarde, após a confirma

ção da candidatura do também

jaraguaense Airton Sudbrack
(PT). "Eu já tinha afirmado que
era contra o PT ter dois candida
tos na mesma cidade. Acredito

. ter tomado uma decisão corre

ta, pois seria um erro entrar na

disputa e dividir os votos com

alguém da mesma sigla", afirma.
Gilda Alves não será candidato

por decisão da executiva estadual
do partido. "Eles definiram sem

ouvir a gente, sem ouvir as bases
do partido. Escolheram três nomes
e forçaram a nossa união com a trí

plice aliança. Se a tríplice é DEM,
PMDB e PSDB, o que o PPS faz
nela? Eu não concordo com a co
ligação e vou apoiar Angela Amin
(PP) para governadora", dispara.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br·

Foi vereador por três mandatos, deixando a Câmara
em 2007 para assumir a Federação Catarinense de

Desporto, onde ficou até abril de 2010. Candidato a

deputado estadual em 2006, fez 18 mil votos.

Contrário a duas candidaturas do PT, Oionei deixou a disputa

.PP
• Dieter Janssen
Foi secretário de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura e o vereador mais votado na história de

Jaraguá do Sul, com 3,7 mil votos recebidos em 2004.

Disputou a eleição para deputado estadual em 2006, com 16 mil
votos. Ficou no cargo entre abril e junho deste ano.

• Carlos Chiodini - PMDB

Disputou sua primeira eleição em 2006, como
candidato a deputado estadual, fazendo 24 mil

votos. Suplente, ficou no cargo entre setembro de

2009 e abril de 2010.

• Irlneu Pasold - PSDB
Eleito vice-prefeito de Jaraguá do Sul em 1996,
assumiu o cargo em 1999 e foi reeleito em 2000.
Voltou à Pretettura em 2009, como vice-prefeito de

Cecília Konell (DEM).

• PT/PR/PCdoB/PRB
• Evaldo Junokes - PT
Foi vereador de Guaramirim em 20Q4 e ficou em

segundo lugar para prefeito em 2008. Esteve no

Executivo por sete meses e foi candidato a deputado
estadual em 2006, recebendo 9 mil votos.

• Maria Lúcia Richard - PSC
Professora da rede estadual, foi a primeira
vereadora da história de Guaramirlm,

.

eleita em 2004, mas não concorreu a

reeleição em 2008.

.PPS
• Humberto Grossl
Empresário, disputou sua primeira
eleição em 2008, como candidato
a vice-prefeito de Dionei da Silva (PT).

• PDT
• Caubi Pinheiro
Vereador no primeiro mandato em Guaramirim,
disputará sua primeira eleição estaduàl,

• Isair Moser - PR

Vereador em primeiro mandato, foi diretor de
Obras da Prefeitura de 2005 a 2007, quando virou
diretor de Operações do Samae, onde ficou até
abriu ele 2008.

• Leone Silva - PT
Diretor do grupoteatral Gats, foi presidente do PT de

Jaraguá do Sul entre 2002 e 2004 e da Federação
Catarinense de Teatro entre 2008 e 2010.

• PSB
• Natália Petry
Presidente da Câmara de Vereadores, está no

primeiro mandato. Antes, foi coordenadora do Centro
de Convivência da Terceira Idade entre 2001 e 2004
e presidente da Fundação Cultural de 2006 a 2008.

O:EPtJTADO F'E.OERAt

tlarário: d:ls 19h às 22IlS(}

I. lt1:. )'lP Imresl1'll1 lOS j33134U08

"
Eu não concordo
com a coligação e

vou apoiar Angela
Amin (PP) para
governadora.

GILDO ALVES (PPS), QUE NÃO
SERÁ CANDIDATO POR DECISÃO

DA EXECUTIVA ESTADUAL

"

DEM inscreve
Konell e Cacá

O último partido a definir a lis
ta de candidatos na proporcional
foi o Democratas. A relação foi fe
chada ontem à tarde e confirmou
a inscrição.do ex-vereador Carione
Pavanello para estadual e do ex

prefeito Ivo Konell para federal. liAs
nossas participações são pedidos
também da executiva estadual
do partido. Nossa dobradinha
estámontada desde o começo do
ano e estamos muito confiantes",
declara Cacá.

• PT/PR/PSB/PCdoB/PRB
• Airton Sudbrack - PT

Advogado do CDH (Centro d.e Direitos Humanos)
e da Associação dos Usuários do Transporte
Coletivo, disputará sua primeira eleição.

• Jean Leutprecht - PC do B
Professor de educação física, exerce o segundo
mandato como vereador e foi presidente da
Câmara em 2008. Entre 2006 e 2008, foi
presidente da Fundação Municipal de Esportes.

• DEM/PMDB/PSDBjPPS
• Ivo Konell - DEM
Foi prefeito entre 1989 e 1992, deputado estadual

por dois mandatos (de 1995 a 2002), tentou
disputar a.eleição para prefeito em 2008, mas
teve sua candidatura impugnada pelo TRE.
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ca rolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tornaselll

Na
antevéspera da

se.
ssão de julga

mento que pode culminar com a

cassação da prefeita Cecília Ko
nell (DEM), um novo pedido de

abertura da Comissão Processante é pro
tocolado na Câmara de Vereadores. O do
cumento leva a assinatura' do advogado
Airton Sudbrack (foto), sua esposa Sonia
LHa Tio Sudbrack, Sérgio Peron e a servi
dora pública Taciana Tecila Gessner.

O pedido de instauração de Comissão
Processante tem por base o relatório da CEI
(Comissão Especial de Inquérito), que apon
tou indícios de irregularidades na realização

da 21 a Schützenfest. Ele acusa a prefeita Ce
cília Konell (DEM) de improbidade adminis
trativa, em tese, por terceirizar uma festa de
iniciativa da Prefeitura sem licitação e repas
sar recursos públicos para o evento.

Seguindo à risca o que determina o regi
mento interno da Casa, o pedido deverá ser

lido e votado pelo plenário da Câmara na

sessão de hoje à noite. Mas, ainda que a de
núncia seja acatada, a Comissão Processan
te pode terminar no dia seguinte. Se a prefei
ta for cassada na do Refis, a da Schützenfest
"perde o objeto". Sendo assim, por que não

. esperaram para protocolar na quinta-feira?

A votação'de amanhã só não aconte

cerá se a Justiça assim entender. Na últi
ma sexta-feira, a prefeita Cecília Konell

(DEM), através de seu advogado Moacir
dos Santos Silveira, entrou com mandado
de segurança para tentar impedir o julga-.

e.;
•

menta. Em 2007, o então prefeito Moacir
'.

'

\.
"

Bertoldi (PMDÊ) usou do mesmo artifício'
" 'para barrar a sessão que provavelmente

;:,.�
.. ,

:�ulminaria com a sua cassação. 'E deu cer- .

;',\:'/ to. A liminar foi aceita.
t"� ...

D' �da
O deputado federal João Pizzolatti

(PP) pode ficar de fora da disputa elei
toral. Na sexta-feira, ele teve um pedido
liminar negado pelo ministro do STF, mi
nistro CarlosAyres Britto. Com amedida,
queria evitar ser enquadrado pela Lei da
Ficha Limpa, já que foi acusado por im

probidade administrativa em 2007. Pi
zzolatti vai recorrer ao STF, e diz que está
confiante. Mas se não puder concorrer,
quem será que o PP da região vai apoiar?

Entre desistências enomes que aparecem de
últiina hora, o número de candidatos noVale do

. Itapocu que tiveram o pedido de registro enca

minhado à Justiça Eleitoral aumentou em rela

ção à lista de prés. São 13, três a mais que os

concorrentes àAssembleia em 2006. Para aCâ
mara Federal, são três candidaturas, com a de
sistência confirmada ontem pelo ex-deputado
estadual Dionei da Silva (PT). Ficou bom

para o vereador Jean Leutprecht (PC do B).

FALA Ar!
o governo diz que quer

. combater o cigarro, mas ganha
fortunas com impostos .

.

fmfltmtl lU]: iii !li UilJt.l�I"
(/J/J4I'InltrRlJifl .1 o.r,;ll':fRUMl)IiW!'

��Ii.._

�

Atendendo a um pedido do presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, Fran
cisco Alves (PT), a Câmara de Vereadores

aprovou projeto do Executivo que autoriza o

repasse de mais de R$ 475 mil para projetos
inscritos no edital da Fundação Cultural de

laraguá do Sul. São beneficíados 38 projetos
de pessoas físicas e jurídicas, aprovados pelo
Conselho Municipal de Cultural. Os repasses
variam de R$ 9mil a R$ 24mil. . iÓ; •

Mas a quantidade de candidatos ainda

pode mudar, para mais e para menos. Para

mais, porque os nomes que ficaram de
fora da lista dos partidos podem encami
nhar o pedido de regist;ro individualmente
até o próximo sábado, 10. Para menos, pe
las desistências e candidaturas impugna
das pela Justiça Eleitoral, visto que o papel
aceita tudo, inclusive pretendente sem tí
tulo de eleitor.

PIERO RAGAZZI

Os vereadores também aprovaram auto

rização para o município contrair financia
mento junto à União, por intermédio da Caixa
Econômica Federal, até o valor de R$ 5,2 mi
lhões. Provenientes do BID (Banco Interame
rícano de Desenvolvimento), os recursos serão
investidos na .modernízação da gestão admi
nistrativa e fiscal da Prefeitura. A interlocução
com os demais vereadores foi feita pelo líder de
governo, Adernar Possamai CDEM).

O empresário Guido Bretzke, filiado ao PR, esclarece que a decisão de aceitar
o convite para integrar a chapa liderada pela senadora Ideli Salvatti (PT) ao go
vemo do Estado tem caráter pessoal. Por esta razão, o empresário informa que
solicitou o desligamento da coordenação da "Campanha Eleições 2010 - Votar é

inteligente", promovida pelas entidades de representação empresarial da região.
O empresário salienta que agora, na condição de eleitor e.candidato, continuará
buscando na coligação PT-PR o entendimento quanto à .importâncía do registro
de candidàturas de maneira compatível ao colégio eleitoral de Jaraguá do Sul e

região, conforme as premissas da campanha.
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EorrORIALCHARGE

PRÓXIMO LANCE •••

Batendo o martelo
so serenidade, sim, mas é preciso ainda mais

uma postura rigorosa para varrer a sujeira para
fora do poder público. A decisão agora estará

com os ministros do STE
Nas mãos da Justiça local está também uma

importante missão. Em jogo o futuro da pre-
feita Cecília Konell. Está mar
cada para quarta-feira desta
semana a sessão da Câmara

de Vereadores que vai votar
o pedido de cassação da pre
feita. Como o desgaste entre

o Executivo e o Legislativo é

grande e as denúncias con-

tra o governo crescem a cada

dia, Cecília e sua equipe não quiseram arris

car e entraram na Justiça para tentar impedir
a votação. Caso semelhante aconteceu com

o ex-prefeito Moacir Bertoldi, que teve seu

mandato assegurado pela Justiça minutos

antes do início da sessão que definiria seu fu

turo. Será que o filme vai se repetir?

A
sociedade está apreensiva para saber
como se comportará o Supremo -Iri
bunal Pederal (STF) nestas eleições.
Depois de um movimento popular que

culminou com a aprovação do projeto Ficha

Limpa ninguém quer ver juízes e ministros indo

contra aos apelos por uma po
lítica mais justa. Porém, na se

mana passada o STF autorizou

o registro de duas candidaturas
de políticos ficha suja, causan
do um constrangimento para
todos e abrindo um enorme

ponto de interrogação. O Mo

vimento de Combate à Corrup-
ção já avisou que não vai ficar calado diante de

tais absurdos e promete pressionar.
Ao aprovar a lei, os parlamentares modi

ficaram o texto justamente para que quem

precisasse encontrasse brechas para solicitar
o registro de candidatura. O que a justiça não

pode é permitir que isso aconteça. É preci-

OOLEITOR·

OOLEITOR

Gol contra o

meio ambiente
Você vai de ficha limpa!
Ou, vai �e ficha suja?

IJ
epois de ser aprovada a

lei da Ficha Limpa, por
seis votos a um. e mes
mo os ministros do TSE

decidindo ampliar a lei, que
torna inelegível os candidatos
condenados por
um colegiado, e

ainda, instigando
quem renunciar

ao mandato para
uma vantagem de

escapar da cassa

ção, também fica

inelegível. Decidiu
ainda que a lei do Ficha Limpa
vale para quem. foi condenado
antes dela entrar em vigor. (pri
meiro mundo não é).

O Projeto é resultado de uma

mobilização popular, que reuniu
mais' de 1,6 milhão assinaturas
de brasileiros e brasileiras pelas
mais diversas regiões e cidades
do país. Uma boa ação popu
lar que cansou de ver políticos
condenados e soltos voltando às
cenas dos crimes contra a nação
brasileira. Mas parece que isso já
não faz diferença a juízes como

Gilmar Mendes que concede li

minar que anula leI Ficha Limpa
para Heráclito Fortes (DEM), e

depois deste outros já recorre

ram e foram favorecidos pelo
mesmo caminho, fugindo da lei

pela própria lei, vê se pode.
É gente, a coisa está ficando

feia, as eleições estão quase ali, e
todos nós que tam
bém contribuímos
com as assinaturas
do ficha limpa, de
vemos agora ano

tar os nomes des
tes candidatos que
conseguem fuga
pela má arbitragem

na luz da lei, e não votar neles

por conta própria, porque se es

perarmos pela justiça que é cega,
esta não calará as indolências
contra crimes aos cofres públi
cos pelos maus políticos e ad
ministradores públicos em ge
ral, que fazem a festa no legado
escuro de suas vidas. E se tiver

eu errado então lhes pergun
to: por que a capital nacional
Brasília não sofreu intervenção
política depois de desatinada a

quadrilha perigosa do .governa
dor Arruda e seus cúmplices? É
respondam por si!

Enquanto
a sociedade brasileira volta sua

atenção aos jogos da Copa, uma Comis

são Especial criada na Câmara dos De

putados pretende aprovar o relatório e

emenda substitutiva global apresentada pelo
deputado Aldo Rebelo (PCdoB), que incorpora
e encampa os interesses do agronegócio. Esta
Comissão é composta na sua

maioria por deputados ruralistas
e tem o objetivo de apreciar 11.

projetos de lei que visam alterar
a legislação ambiental.

O referido substitutivo global
é polêmico por apresentar me
didas menos protetivas ao meio

ambiente, dentre as quais se des
taca: redução da faixa mínima de

proteção às margens de rio de 30

para 7 metros; autorização para
os estados fixarem limites e pa
râmetros menos protetivos aos já
estabelecidos na legislação fede

ral; revogação do Código Florestal
brasileiro; e concessão de anistia a

quem desmatou ilegalmente áre
as ambientalmente protegidas.

Ressalte-se que o substitutivo global de Aldo
Rebelo, se aprovado, permitirá o uso e a ocupa

ção em áreas de vulnerabilidade socioambien-

'tal: com declividade acentuada; topos de mor

ros; e montes e montanhas. Permitirá, também,
que os municípios estabeleçam suas regras de
uso e ocupação do solo 'liberando, tanto na área
urbana como rural, a ocupação de áreas vulne

ráveis a deslizamentos.
Setores da sociedade civil ligados à agricul-

tura familiar, como o MST, Via

Campesina e Comissão Pastoral
daTerrà têm semanifestado con
tra a emenda, por entenderem
que a medida visa aos interesses

do agrohegócio e que causará
forte impacto no patrimônio
florestal e na biodiversidade bra

sileira' cuja manutenção e uso

racional é imprescindível para a

subsistência e fixação da agricul
tura familiar no campo.

Diante desse quadro, foi

aprovada na 4a Conferência Na
cional das Cidades, moção con

trária as referidas alterações e re

clamando maior discussão sobre
tão relevante tema.

"
É gente, a coisa
está ficando feia,
as eleições estão

.

quase ali.
"

. Ressalte-se que
o substitutivo

global de
Aldo Rebelo,
se aprovado,
permitirá o uso
eaocupação
em·áreasde

vulnerabilidade

"

socioambiental.

"

Fernando Coelho Correia, advogado e delegado na 4a

Conferência Nacional das Cidadespela Famesc (Federação
dasAssociações deMoradores de Santa Catarina)

Paulo Sergio Sbardelati, escritor

�--�----
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EDUCAÇÃO

Culturavolta oferecer'a

Geral 7

ídades
Inscrições ficam abertas até o dia 26. São 500 vagas oferecidas para crianças e adolescentes

ara participar dessa etapa,
...,basta os interessados pro

curarem a sede secretaria
de Desenvolvimento So

cial e Habitação, na casa amarela
no Centro do município. A princi
pio, 500 vagas estão disponíveis. E
o período de cadastro vaiaté o dia
26 destemês.

Entretanto, são exigidos alguns
requisitos. Os pais e responsáyeis
devem acompanhar os menores

no ato do cadastro. Ainda é preci
so apresentar os documentos de

identificação pessoal, uma foto
3x4, e comprovante de residência.

Dentre as opções estão ofi
cinas e cursos de teclado, flauta

doce, violão, canto para coral, ar
tes visuais, artes cênicas, banda
marcial e grupo de dança folcló
rico. Também terão duas moda
lidades de dança voltadas para

I,

ritmos brasileiros, contemporâ
nea' jazz, e hip-hop, além de solo
acrobático e em tecidos.

Conforme a gerente de pro
jetos e ações da Prefeitura, Aline
Prüsse, uma equipe fica respon
sável por passar pelas escolas e di
vulgar a abertura da Casa de Cul
tura, além de esclarecer dúvidas.
"A expectativa é que a inauguração
aconteça no dia primeiro de agos
to, abrindo a programação de ani
versário domunicípio".

No entanto, tudo isso ainda de
pende do termino da reforma do

prédio. O novo espaço é localizado
na rua Ernesto Pizetta, no Cen
tro' e conta com duas áreas. Uma
casa com 160metros quadrados, e
mais um prédio de três pavimen
tos com 397 metros quadrados.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

•

Prédio passa por reforma para abrigar as
atividades. Expectativa da Prefeitura é de que a

inauguração aconteça no início de agosto

MUTIRÃO DE INSCRiÇÕES PARA TELEFONIA FIXA E INTERNET

até dez vezes com o pagamento
da primeira parcela de entrada.

Após o período de inscrições,
a Prefeitura se reúne com a

prestadora de serviços para pla
nejar os investimentos em ter

minais de telefonia nos bairros,
além da colocação de postes de
energia elétrica. São beneficia
dos inicialmente os moradores
dos bairros Ponta Cumprida,
Iacu-Açú, Tibagi, Rio Branco,
Barro Branco e Putanga.

Outras informações pelo tele
fone (47) 3373-0247.

Campanha para
doação de livros
para bibliotecas
MASSARANDUBA

Com o intuito de ampliar �o

acervo das bibliotecas das esco

las da rede municipal de ensino,
uma campanha acontece até o

dia 11 de julho. Esse serviço faz

parte do Programa de Bibliotecas
Rurais Arca das Letras, do Minis
tério do Desenvolvimento Agrá
rio, realizado pela Prefeitura de
Massaranduba em parceria com

o Banco do Brasil.
Para participar, é fácil. Os mo

radores devem entregar livros,
revistas, gibis e encartes, entre

outros materiais de leitura na

agência bancária, sede da admi

nistração pública e nas unidades
de ensino. Hoje a cidade com

porta três pequenas bibliotecas
em função do programa. Infor

mações no (47) 3379-4600.

GUARAMIRIM

A Casa de Cultura de
Gúaramirim está com

vagas abertas para cursos
e oficinas. Crianças e

adolescentes, com idade
de cinco a 14 anos, já
podem fazer a inscrição.

Rede de telefonia será expandida
GUARAMIRIM

Um mutirão de inscrições
para os interessados em contar

com telefone fixo e linha de in
ternet banda larga nas localida
des do interior de Guaramirim
acontece no próximo dia 16,
no salão paroquial da igreja
São José, no bairro Rio Bran
co. A partir das 19 horas,' a
Prefeitura de Guaramirim em

parceria com as associações
de moradores preenchem os

cadastros dos interessados,
Conforme o secretário de De-

senvolvimento Econômico, Jair
Pereira, nomínimo, 150 inscrições
são necessárias para tirar do papel
o projeto da empresa Compulline
Telecom. "Quanto mais morado
res se inscreverem, serámais rápi
do para sair o projeto e a instala
ção das linhas", enfatiza ..

Além do processo de cadas
tros dos moradores, represen
tantes do governo municipal vão
esclarecer as dúvidas da comu

nidade. Em média, cada família
deverá desembolsar R$ 1,5 mil.
Esse.valor pode ser parcelado em

Moradores
devem pagar
R$ 1,5 mil para
ter o serviço.
Valor pode ser

parcelado em

lO vezes

A GVT informa que no dia 24/06/2010 das 17h30
às 17h, alguns a ss in a n te s da cidade de Jaraguá
do Sul sofreram interrupção devido a obras na

rede. A GVT tomou as medidas para restabelecer
I

prontamente o serviço e lamenta os inconvenientes
que possa ter causado aos seus clientes.

Boas práticas
no setor público
serão premiadas .

As inscrições para o Prêmio Pre
feito Inovador - uma iniciativa do
Movimento Brasil Competitivo em

parceria com a Intel e a Microsoft
Brasil - permanecem abertas até o

dia 16 de julho. O principal intuito é
reconhecer osmunicípios donos de
estratégias e ferramentas tecnológi
cas para disponibilizar informações
para a sociedade, além demoderni
zar os sistemas de serviços públicos.

A premiação contempla três

categorias: municípios com até 25
mil habitantes; cidades entre 25 e

200 mil moradores e municípios
acima de 200 mil habitantes. Uma
das. Prefeituras será selecionada
como "Destaque Nacional" e rece
berá o prêmio de 100 computado
res Classmates da InteL Para saber
mais e preencher o cadastro, aces
sewww.prefeitoinovador.com.br.

• "" ...... .' � .. .. • .. .. .. t. � I ••
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vreiros esboçam sorrisos, apesar
de a Feira estar apenas no come

ço. De acordo com José Carlos
Sebastião Júnior, as vendas su

peraram as previsões iniciais e

só tendem a crescer ainda mais.
tiA vinda dos escritores famosos
e a presença das crianças ajuda
muito nisso", comenta. .

Cliente fiel, a costureira Mar
lize Bilck, 3D, foi uma das que
contribuiu para essa empolgação.
Ontem, ela e a filha, Gabrielle,
8, passearam pela Praça Ângelo
Piazera e não resistiram às publi
cações comercializadas no local.
Incentivada desde pequena a ler,
amenina fez questão de aumentar
a coleção e levou novas histórias
para as prateleiras de casa.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

_- ----"---��'

Para ouvir e se divertir
O quinto dia de Feira do Livro será marcado pela Maratona de

Contos do Sesc (Serviço Social do Comércio). Desde a manhã até
à tarde, contadores de histórias vão estar à disposição da plateia
com um repertório e tanto de narrativas, risadas e surpresas. Con
forme Ricardo Schroeder Junior, da coordenação do evento, L5
mil crianças devem percorrer os estandes nesta terça-feira.

, ,

ri,�!
II/HIIi Adeus, disse ele... ;','
- Adeus, disse a raposa. Eis, rreü segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
- O essencial é invisível para os olhos, repetiu o principezinho, a fim de se lembrar.

- Foi o tempo que'perdeste com tuâ 'rosa que fez tua rosa tão importantE91 li
O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupery

Tocos OS Ç.�rancjes nornes da. tit€}ratLlrag a urna pá�;,ina (je distt�ncia.

J� VVE(� irK)(i3:ntiva e lei"tun:'L

Jaraguaenses invadem aPraça
Cerca de cinco'mil pessoas visitaram o evento durante o último fim de semana

FOTOS PIERO RAGAZZIJARAGUÁ DO SUL

Contentamento e

satisfação. Essas duas
palavras têm feito parte
da rotina de quem vivencia
a quarta edição da Feira
do livro.

Inaugurado
na sexta - feira

passada, o evento já virou .

. sucesso. Segundo os orga-
nizadores, apenas no pri

meiro fim de semana, cerca de
cinco mil pessoas passaram pe
los estandes ocupados pelas 12
livrarias e editoras participantes.
Conforme as expectativas, até a

próxima segunda-feira, esse mi
inero deve ultrapassar a margem
dos 65 mil visitantes. " ,

Não é por menos que os li-

Marlize e a filha, Gabrielle, se divertiram nos corredores da Feira do Livro

'" • 9h - Abertura da Feira
• 9h15 - Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
• 9h45 - Contação de nístôrías (Maratona de Contos do Sesc)
• 10h15 - Contaçâo de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
• 10h45 - Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
• 14h - Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
• 14h30 - Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
• ,15h r- Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)
,. 15h30 - Contação de histórias (Maratona de Contos do Sesc)

namorada de Dreyrnan, Christa-Maria Sielarrd.
O oficial dêsignado para a missão é Gerd Wiesler, o melhor
interrogador da Stasi, a polícia política do regime.

, Vigiando momentos íntimos da vida de Oreyman, o
agente passa a entender como os intelectuais enxergam a

RDA, e passa ele mesmo a questionar os métodos usados
de invadir 'A Vida dos Outros'. Quando um grande amigo
de Georg se mata e ele descobre que o regime esconde os

registros de suicídio, o escritor decide publicar secretamente
um artigo sobre isto no Ocidente. Wiesler, então,' térá que
escolher de que lado irá ficar.• 19h - Mostra de Cinema Livro em Cena,

com o filme "A vida dos outros"
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VISITA ILUSTRE

'Eu sou todos

Fãs deMônica e companhiamovimentam
Feira do Livro e confe;rem palestra do autor
JARAGUÁ DO SUL

Mauricio de Sousa redesenhou seus personagens
para o público da Feira do Livro " Eu já li um livro por .

dia, era compulsivo. , ,
Quem nunca se divertiu com

as histórias desenhadas
- pelas mãos que, ao fim,
assinam Mauricio de Sousa?

. Entre tantas turmas criadas
pelo cartunista há, sempre,
uma predileta.

pequenos espectadores. Segundo
ele, para criar é preciso mergulhar
nas narrativas. A sugestão; aliás,
tem muito a ver com

a trajetória do cartu

nista. "Eu não sabia
escrever história de
mulher até olhar para

.

o lado e ver as minhas

filhas", complementa.
Perceber as crian

ças vem sendo uma

Não
é por menos que o autor "dica corriqueira do

continua a agradar não só.
'

-autor aos que querem
as crianças, mas também desenhar como ele. Na

os adultos e, mesmo com opinião de Mauricio

50 anos de carreira, possui uma ven- 'de Sousa, é preciso
da mensal de cinco milhões de pu-acompanhar as mu

blicações. Demonstração do encan- danças trazidas por
to que exerce sobre o público foram elas para não envelhe
as duas palestras concedidas por cer e, assim, permane
ele, ontem, na Feira do Livro de Ia- cer na lista de prefe
raguá do Sul. Juntos, os bate-papos rências. No caso dele,
reuniram cerca de 900 pessoas.' sobram possibílida-

No palco, Mauricio de Sousa fez des. Pai de dez filhos, o
a alegria dos fãs. Além de respon - escritor possui 13 netos e um bisneto.

der às perguntas da plateia, ainda "Isso me ajudamuito", brinca.
desenhou e distribuiu autógrafos.
"Eu sou todos os personagens da _ Kelly Erdmann
Turma da Mônica", confessou aos kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

, " O melhor que as crianças me trazem é
conversar de igual para igual comigo. , ,

Abraçada em uma bone-
ca Môníc . elyp de, s,

! "
, � Ii·ln, 'I

,

'lQ" anos, e questão d ser

vista por Mauricio de Sousa.

Logo no começo da palestra
fCª@'ffi�',�artun:Ísta,' ela, dis};laFQu
uma pergunta que lhe rendeu
alguns minutos de atenção.
"Eu nunca vi o Chico Bento

grande", disse:'Como respos-'
ta! recebeu uma promessa:
"Quando decídínnos como

ele �erál mandamos"úpla,çar
tinha te avisan(lo:Você vai sa
ber antes da imprensa".

O bate-papo estampou
um' sorriso ,nó, rosto, de, Bve
lyn. Apaixonada pelos perso
nagens de Sousa, ela resumiu
a oportunidade em umàJra
sé. "É o dia mais feliz'de to-

'

dos", disse emocionada.

Autor respondeu perguntas dos fãs e contou
curiosidades sobre a criação das tirinhas

tnuitomais possibilidade
.. ,,0111 . d d "_L . S.

Á�ot\\.e' ,. e ex-nlore ummun o e 1111orma_' _\,\0"· \?Úb11ca T
.

' çao.
e"9,�

�
.1\)\\0teca Biblioteca PúblicaMunicipalJtuiBarbosa

. \'t-: . \e '3.-y,'> Aberta de s�da a sexta-feira: das_7 às 19 horas.�e? -'1 \S"Y. Sábado! das 8 as 13 horas ... Informações: 2106.8708
PREFEITURA

DE JARAGUA DO SUL
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PIERO RAGAZZI

srRANSIT

Monitoramento vaiaumentar
Ruas vão ganhar 44 novas lombadas eletrônicas, Motoristas terão tempo para se adaptar
JARAGUÁ DO SUL

A partir de novembro, o
motoristajaraguaense terá que
se acostumar com um cenário
diferente nas ruas da cidade.

Dentro
de cerca de três meses, a s�

gurança no trânsito será reforçada
com 44 novos equipamentos de
lombadas eletrônicas, sendo que

algumas ruas receberão uma em cada sen
tido da via. Segundo o gerente do setor de
Trânsito, José Schmitt, as novas lombadas
serão instaladas próximas aos semáforos:

Os equipamentos devem ajudar a

conscientizar o motorista, que muitas
vezes acaba não respeitando o sinal ver
melho. "Esse é um grande problema. Já
tentamos mudar a situação com um ra

dar móvel, mas para moralizar mesmo

precisa ser desta forma. Temos quê con

trolar o trânsito", explica Schmitt.
O edital já foi' publicado e as pro

postas das empresas que vão assumir
o projeto junto com o setor de Trânsito
deverão ser entregues no dia 14 de julho.
Durante o processo, haverá um período

de adaptação para que, segundo o geren
te de trânsito, .os equipamentos não se

tornem "arapucas" e o motorista tenha

tempo para se adaptar.

Além das lombadas eletrônicas, se

rão instalados outros 27 equipamentos
de monitoramento nos semáforos, além
da compra de um "radar OCR", equipa
mento que ajuda a polícia na verificação
de irregularidades durante uma blitz. O
valor máximo total da contratação, in
cluindo equipamentos e manutenção,
está previsto em R$ 3,9 milhões.

Atualmente, existem 35' lombadas
eletrônicas na cidade, que arrecadam
com multas cerca deR$ 110mil por mês.
O uso de novos radares vai ocorrer con
forme a necessidade, e estes equipamen
tos serão instalados através de um con

vênio com o setor de trânsito.

• Bruna Borghetti
bruna@ocorreiodopovo.com.br As novas lombadas eletrônicas deverão ser instaladas próximas aos semáforos

MESMO SEM FRIO INTENSO, TEMPERATURAS BAIXAM NO FIM DE SEMANA

Tempo agradável durante a semana
SANTA CATARINA

Parece que os casacos pesados
vão ter que continuar no armário
nos próximos dias. O sol e o tempo
agradável com temperaturas entre
15°C e 25°C devem persistir em
todo o Estado até sexta-feira.

A ausência de chuvas marca o

início da estação, e a previsão da

Epagri-/Ciram para Santa Catarina
é de que elas aconteçam apenas
de forma isolada em uma quanti
dade que não chega a ser sígnífí-

cativa. Algumas nuvens começam
a aparecer na região entre quarta
e quinta-feira; por causa do deslo
camento de uma frente fria.

Outra frente fria se desloca no
início do fim de semana, mas são

poucas as regiões que vão sentir
uma queda significativa da tem

peratura. Entre o meio-oeste e

planalto, principalmente, a varia
ção deve ser grande, commínimas
entre 8°C e 20°C durante o dia. As
outras áreas do Estado ficam um

pouco mais quentes, com tempe
raturas entre 13°C e 27°C.

"Não registramos nenhum in
dício de queda significativa, não
temos ainda um índice confiável.
O que sabemos é que passamos
por um período de estabilidade",
explica a meteorologista da Epa
gri, Marilene de Lima. No Vale do

Itapocu, assim como no Vale do

Itajaí, as temperaturas só devem
cair no domingo, para quando
está previstamínima de 13°C.

PIERG RAGAZZI
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Hoje, a sensação térmica pode variar em até 1Oo( durante o dia, com máxima de 26°( no início da tarde

Salas multifuncionais
prontas até o fim do ano

GUARAMIRIM
Guaramirim está dando mais

um passo em direção à educação
inclusiva. A partir do segundo se

mestre deste ano, três escolas do

município, terão salas multífun
cionais para atender os alunos que
necessitam de educação especial.
O benefício é parte deumprograma
do Ministério da Educação e Cul
tura, que contemplou 15 mil esco
las em todo o país com uma soma

de R$ 70 mil para cada sala de aula

adaptada. É do ministério que vem
os materiais didáticos pedagógicos,
técnicos e mobiliários - a escola só

precisa disponibilizar uma sala e

um professor para acompanhar os
alunos, que terão até mesmo com

putadores especiais e trabalharão
com braile, libras e comunicação
alternativa.

Em Guararnirim, as escolas
escolhidas pelo próprio ministé
rio foram a Escola Iara Eugênio
Hansch, o Grupo Escolar José
Dequech e a Escola Municipal Ur
bano Teixeira da Fonseca. Como

apenas três locais foram escolhi
dos, estes se tomarão uma espé-

cie de pólo para os outros centros

educacionais, e os 'alunos deverão
participar das aulas no pontomais
próximo de sua própria escola.

Até agora, o material pedagógi
co e tecnológico já foi recebido na
Urbano Teixeira e na José Dequech,

,

só o que falta são osmóveis. "Com o

recebimento do resto dosmateriais,
um técnico do próprio ministério
vai fazer a instalação. Tudo deve
estar pronto ainda no próximo se

mestre", adianta o coordenador de
educação especial de Guaramirim,
AndersonRodrigo Floriano.

Duas professoras farão o acom

panhamento nas três escolas, que
devem receber e orientar todas as

46 crianças diagnosticadas com ne-

.. cessidades especiais no município.
Para não prejudicar as aulas regula
res, as crianças terão as aulas extras
emum horário livre.
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Mercado Regional

Lourival·Ka<rsten

Famac
Em 1953, no dia 4 de julho, nascia em Iaraguá do Sul uma fábrica de má

quinas que se localizoumuito próxima-das principais avenidas da então pe
quena cidade. Dedicava-se à fabricação de equipamentos para a indústria da
madeira e seu crescimento e diversificação a levou para o vizinho muni

cípio de Schroeder.Hoje facada no segmento de bombas, seus produtos
atendem aos segmentos residencial (abastecimento, pressurização), agrí
cola (irrigação, hidroponia) e as mais variadas necessidades industriais.

Petrobrás' vai voltar
Depois de reduzir significativa

mente'suas atividades no Estado,
a Petrobrás anuncia a decisão, de
criar uma unidade de exploração
e produção em Itajaí. A intenção é

apoiar as atividades de exploração
na plataforma marítima na por-
-ção mais ao sul da Bacia de Santos
onde estão localizados os campos
de Tiro e Sídon assim como diver
sos campos em fase de desenvol
vimento como Cavalo. Marinho,
Caravela; Estrela do Mar e Tubarão.
Também responderá por ativida
des em terra firme, desenvolvidas
no campo de Barra Bonita no Pa
raná. Esta decisão trará para Itajaí,
além das atividades da Petrobrás,
as atividades de seus prestadores
de serviços que incluem a opera
ção de helicópteros, barcos e uma

infinidade de atividades de supri
mento das plataformas. Sem dúvi

da, uma grande conquista.

Paranapanema
em· São Francisco

Está se tornando cada vez mais provável a vinda
para a cidade praiana de umamoderníssima unida

.

de industrial dedicada à produção de derivados de
cobre.A empresa Paranapanema domina o mercado
de fundição de cobre no país e é mais conhecida por
sua marca Eluma. Em São Francisco do Sul devera
ocupar uma área de 100 mil m2 e produzir entre 6 e 8

mil toneladas de laminados a frio por mês. O inves
timento está estimado em US$ 500 milhões e deverá

gerar 400 empregos diretos.

Reta tin�1 para
a Expo 2010

Inicia na próxima semana a Expo 2010, na Arena

Jaraguá. Considerando a expectativa dos expositores
e a rapidez com que os estantes foram vendidos e a

receptividade do evento em anos anteriores, certa
mente será um grande sucesso de público e de negó- , ,

cios. É uma grande oportunidade para as empresas
.

que atendem prioritariamente ao mercado regional,
funcionando como uma grande vitrine.

/'

BR-101
Prometida para 2008, a duplicação do trecho sul da BR-10 1

arrasta-se de forma enervante, pois não são poucos os trechos
em que praticamente nada foi realizado até o momento. Em
bora o DNIT fale em entrega para 2013, o mais provável é que
isto ocorra apenas em 2015 ou mais adiante.

INGLÊS FLUENTE

3371.-7665
.

MATRICULAS ABERTAS

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

PARA TUDO

Dia
desses peguei um ôni

bus lotado e, por sorte,
. consegui o último lu-

garzinho vago. Ao meu

lado, no corredor, estavam três
garotas aparentando os seus 20
anos. Falavam de outra menina,
ausente, e o ônibus inteiro parou
para acompanhar a história. "Ela
sempre foi linda e agora tá uma

baranga", dizia uma. "E chifruda,
né?", dizia a,outra. "E o marido
dela anda me dando mole, se

vacilar eu cato", falou a terceira.
As outras duas responderam em

uníssono: "eu. também". E ainda
completaram. "Coitada dela, tão
acabada e ainda galhuda." Alôu!
Meninas, isso não se faz! Quem
é juiz de quem? Tem que olhar
para o próprio nariz. Ou para a

própria testa.

OBA! SE JOGA!
No seu próprio negócio. Se você tem urn

projeto bacana e devidamente plausível,
mas não tem a grana, se joga numa socie
dade ou num empréstimo. Se for o contrá-

Você subirá um

degrau importante.

.• Depois do clima triste da
eliminação danossa Seleção e

t

da euforia pela eliminação da
Argentina, resta agora assistir o baile
da'Alemanha até aTaça. Alguém
arrisca outro palpite?Alguma zebra?

• Sobre o caso do goleiro Bruno
que, dizem, deu sumiço 1.1a ex�

namorada, a revistaVeja dessa
.

semana traz urna reportagem com

uma pequena entrevista com o

suspeito. Como sempre, a revista
pendemais para umlado do que
para o outro. Mas "rue conferir.

olha no espelho, chorando por capa
pé de galinha adquiridoepotcada
olheira desgramada.

.

•Muitos se desiludiram quando
a Espanha jogou Os paraguaios
para fora do campo, já que Larissa
Riquelme tiraria a roupa se a sua

seleção ganhasse a Copa. Mas,
para delírio dosmeninos, ela amda
vai comemorar amelhor fase da
Seleção Paraguaia.

• 11
...Nada ficou no lugar, eu quero

; entregar suasmentiras. Euvouinvadír
sua aula, queda falar sua língua. Eu
voupublicar seus segredos, eu vou

.

I

mergulhar sua guia, eu vou derramar
os seus planos, o resto daminha
vida... " (AdrianaCàkanhoto)

• Namitologia celta, ontemfoi
o Dia deAngus Mac Og, Deus da
juventude e da beleza. É para esse

sujeito quê a gente reza enquanto sê

EGA!ABANDONA
Ess'a mania de se automedicar. É ab-'

surdamente perigoso e desnecessário.
Algo que já coíbe um pouco essa conduta
é o fato de as farmácias exigirem receita

'

rio, procure alguém que tenha urn projeto
visionário e embarque junto. Tudo isso fica
aindamais fácil se você conhecer um ótimo
administrador para ajudar. Arrisca e se joga!

LORD GA'FA RESPONDE
P: Lord tenho pés tamanho 39 bem judiados pelo uso constante de

salto alto, joanetes fieis que me acompanham há anos e dedos levemen
te desproporcionais. Isso nunca me incomodou. Mas conheci alguém e

já saímos quatro vezes. E sempre encerro a noite no jantar, com medo
de ele sair correndo se formos para os finalmentes. O que devo fazer?

R: Bom, você não fala dos seus demais atributos e 'eu, sincera
mente, não tenho o menor problema com pés feios. Ainda mais se

o resto for interessante. Uma dica é usar meia fina, pelo menos na

primeira vez, até fisgar o fulano .. Nós adoramos isso, é praticamente
um fetiche. E você não vai,ficar encucada se ele não te ligar no dfã se

guinte. Uma última dica: se um, dia alguém te dispensar por causa dos
seus pés, pense pelo lado 'positivo: você tem um pé bem grandinho "

para meter no traseiro do infeliz.

GTRl G + GTRL V '

I�S mulheres competem o tempo todo. Os homens não são assim.
Até mesmo os cafajestes sabem valorizar a verdadeira amizade. Lá

pelas tantas, aquele amigo-de-fé finalmente consegue avanços com
uma tremenda gatinha.Mas ele avisa que a coisa tá feia. Isso porque
a tal gostosa pode ir embora, caso a amiga não consiga ninguém.
A amiga, invariavelmente, é o cão saboreando fruta-do-conde. É a

encarnação de todas as criaturas inumanas dos variados filmes de
terror. A missão é para soldados treinados, para verdadeiros guer
rilheiros com noções de sobrevivência na selva. Mas ignoramos as

grandes adversidades e tratamos de enfrentar o Coisa-Ruim. Sabe
mos bem que seremos motivo de chacota, mas isso pouco importa.
Afinal, a amizade está em primeiro lugar. ..

"

(levementeapimentado.biogspot.com)

para os remédios de tarja preta e verme

lha. Independente disso, tudo começa
pela sua consciência. Respeite sua saúde
e abandona essa irresponsabilidade.
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IDEB

Sobe anota da educação
.

.

básica em [araguá do Sul
Município alcançoumédias de 5,1 e 5,5 em prova que avalia ensino fundamental
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul subiu de/5,1 para
5,5 na pontuação do índice de
Desenvolvimento da Educação
'Básica (ldeb) para as séries
iniciais, ou seja, de primeiro
ao quinto ano.

Já
para as séries finais, do sexto ao

nono, a pontuação subiu de 4,7 para
5,1. Na avaliação das séries iniciais,
depois de Iaraguá, aparece o muni

cípio de Schroeder que atingiu 5,4 pontos,
seguido de Massaranduba (5,3), Guarami
rim (5,2) e Corupá (5,0). Quando se tra

ta das séries finais, no ranking da região,
também liderado por Iaragua, aparecem
Massaranduba (5,0), Corupá (4,8), Guara
mirim (4,5) e Schroeder (4,5). Os números
(veja quadro), divulgados ontem pelo Mi
nistério da Educação (MEC), são baseados
em estudos realizados no ano de 2009. O
Ideb é feito a cada dois anos e tem pon
tuação de zero a dez. As médias nacional
e estadual neste ano ficaram em 4,6 e 4,8
respectivamente. "Os índices da nossa re

gião são muito bons e estão aumentando

gradativamente a cada ano. Esse bom de

sempenho é resultado da capacitação con-

tinuada de professores e gestores. Inclusive,
tivemos três escolas de Iaraguã do Sul que
foram destaque no último Ideb e vão receber

prêmios", comenta agerente deEducação da
Regional de Jaraguá do Sul, DeniRateke.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Desafio é combater
repetência escolar
Para a diretora de Ensino Fundamen-

tal da Secretaria Municipal de Educação \

de Jaraguá do Sul, Sirley Maria Schappo,
os números também são positivos. A
educadora destaca a preparação dos pro
fessores e os investimentos em formação
como motivos para a boa pontuação. Por
outro lado, para melhorar ainda mais o

índice, Sirley diz q}le é preciso diminuir
o número de repetência. Hoje, Iaraguá
do Sul possui 32 escolas de ensino fun
damental que atendem mais de 12 mil
alunos. Em 2009, o índice de repetência
na rede foi de 5%. "A reprovação é um dos
critérios avaliados no Ideb. E nosso índi-
ce ainda é alto. Nosso desafio é conseguir
uma maior participação dos pais na vida
escolar dos alunos e assim diminuir o

número de repetêncías", sugere.
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"
Nosso desafio é conseguir
uma maior participação

dos pais na vida escolar dos
alunos e assim diminuir o
número de repetências.

SIRLEY MARIA
SCHAPPO, DIRETORA DE
ENSINO FUNDAMENTAL

"

.

<:«>

\ \

�

índice avaliou itens. como rendimento, frequência e repetência dos alunos da rede pública. Meta é alcançar média 6,0 até 2021

_. O QUE É
Criado em 2007, pelo Ministério da Educação,

índice de. Desenvolvimento da Educação Básica

(Ideb) é o indicador que mede, de zero a dez, o de
penho da educação no país. A partir deste instru

o MEC traçou metas de desempenho bianuais
cada escola e cada rede até 2021.
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA,

,.

5ÂBAE>O
/(ellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermanll, CarlosHenrique
escrit8r Schl'oeder, escritor

Poemas atribuídos a Quintana
á quem pense que o poema "Um Dia",

.... que a dupla de cantores Bruno e Mar
rone declama no início dos seus sho
ws, é deMario Quintana, mas não é! O

próprio show se chama "Um dia" e vários jor
nais e sites divulgaram que foi inspirado num
poema de Quintana, mas esse poema não está
em livro nenhum dele, circula apenas pela in
ternet. Se alguém puder mostrar em que livro

está; provando que é do poeta Quintana, por fa
vor, contate conosco.

Existem outros poemas
que não parecem ser de

Quintaná, mas circulam pela
rede como sendo dele, tal
como "Deficiências", "Felici
dade Realista" e outros.

Eu, por exemplo, já escrevi
algumas crônicas baseadas em trechos de poe
mas de Quintana, e um deles é este: "0 segredo
é não correr atrás das borboletas... É cuidar do

jardim, para que elas venham até você ... ".
Não parece ser de Quintana? Pois esses

mesmos versos, atribuídos a Quintana, servi
ram de inspiração para a escritora Urda Alice

Klueger, ao escrever "As Borboletas de Mário

Quintana". Logo depois eu escrevi "Quintana,
as Borboletas e nós".

'

Este poema,
-

que circula na internet há
bastante tempo, também foi denunciado, por
estudiosos do poeta passarinho, como não

f'

sendo de Quintana.
Eu não tenho todos os livros de Quintana,

infelizmente, por isso ainda não posso che
car. Mas é uma pena, se realmente isso for

verdade, que pessoas de talento - porque al

guns versos atribuídos ao poeta realmente se

assemelham à obra dele - se escondam sob o

nome de um grande nome da literatura brasi
leíra para conseguir popularizar sua lavra.

Não vejo vantagem nenhuma, pois .mais
cedo ou mais tarde a menti
ra é descoberta e o nome do
verdadeiro autor dos versos

acaba não aparecendo, o que
significa que nunca ·levará o

mérito pela sua criação.
Já li outros poemas que,

apesar de estarem assinados

por Quintana, não são dele e alguns nem fa
zem jus ao talento do poeta.

O ideal é checarmos, sempre que encon

trarmos algum poema com a assinatura do

poeta fora de livros dele, pois se não encon

trarmos o trabalho em nenhuma das obras

publicadas por ele, ou antologia dele, deve- .

mos denunciar por todas as mídias, inclusi
ve - pela internet, um dos meios mais rápidos
de comunicar algum fato. O público leitor de
Quintana, imenso, não merece ser enganado.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO' LEITOR

o Apollo estava perdido" mas já voltou para sua família. O seu dono,
P�dre Beto, agradece as orações para encontrar o cãozlnho.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Shrek para Sempre (Dub)
(14h, l5h50, 17h40, 19h;30, 2lh20 - qui)
• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, l5h45, 17h40, 19h35,
2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Príncipe de Pérsia (Leg) (13h50, l6hl0, 2lh20 -

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, l5h50,h l7h40, 19h30, 2lh20 - qui)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Em Busca de Uma Nova Chance (Leg) (14h15,
l6M5, 19h20, 21h30 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub) (13h20, l5h30, l7h30,
19h30, 2lh30 - qui)
• Cine Mueller 3
• Toy Story 3 (13h30, l6h, l8h45, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Eclipse (teg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 - todos
os dias)

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

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

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, l7h, 19h30, 22h - qui)
• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, l6h20, l8MO,

2lhl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Toy Story 3 (Dub) (14h, l6h40, 19h, 2lh40

- todos os dias)
• Cine Garten 5
· ° Escritor Fantasma (Leg)
(14hl0, 2lh20 - sex, sab, dom, seg, te, qua, qui)
• Plano B (Leg) (16h50, 19h20 - todos os dias)
· ° Esçritor Fantasma (Leg) (2lh20 - qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14hl0 - qui)
• Cine Garten 6
• Eclipse (Dub) (16hl0, l8h50, 2lh30 - sex)
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, l8h50, 2lh30 - sab,
dom, seg, ter, qua, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (Dub (13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 -

todos os dias)
. • Cine Neumarkt 2

• Eclipse (Leg) (13h50, l6h30, 19h10, 2lh50 -

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 (teg) (19h30 qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h - qui)
• Cine Neumarkt 4
• Cartas Para Julieta (Leg)
(16h50, 2lh20 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

.
• Plano B (Leg) (14h�O, 19h20 - sex, sab, dom, seg,
ter, qual

• Shrek Para Sempre (Dub) (14hl0, l6h50,
19h20, 2lh20 - qui)

• Cine Neumarkt 5
• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, l6h20, l8MO, 2lhl0 � todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Toy Story 3 (Dub)
(14h, l6h40, 19h, 2lh40 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Luciana pede que Madame .Gilda a ajude a

desvendar o seu mistério. Tadeu conta para o pai
que vê anjos. Ricardo comenta que vai convidar Vitó

ria/ Viviane para fazer um passeio de barco. Beatriz

ouve Vitória/ Viviane falando. com dona Lucélia ao

telefone e conta para Sofia, que resolve segui-Ia. Jair
conta que vai lançar os filhos na carreira artística:
Madame Gilda aconselha Luciana a conversar com

Magali e Jovenil. Vicente avisa Zenilda que um editor

ficou interessado em publicar seu livro de receitas.

T.EMPOS MODERNOS

.

Niemann descobre onde Regeane está. Mi

lena não aceita namorar Bodanski. Jannis fica

indignada com Ramón. Irmã Paulinha avisa para
Irmã Sônia que vai à delegacia se encontrar com
Leal. Bicalho avisa a Leal que encontrou Regeane.
Niemann aparece no convento e finge ser o pai de
Regeane. Bodanski inventa para Goretti que se

acertou com Milena, mas não consegue se enten

der com a esposa. Zapata tenta falar com Milena
a mando de Bodanski. Nelinha pergunta para Zeca
detalhes sobre a ultrassonografia feita por Nara.

PASSIONE
Mauro e Diana combinam de ficar juntos. Da

nilo informa Bete sobre o estado de Gerson, que
sofreu um acidente. Clara se interessa pelo falso

príncipe. Benedetto tenta obrigar o neto a contar
o que ele conversava com Gemma. Mauro e Diana

chegam ao hospital. Saulo relaxa no spa. Agnello
se irrita por não conseguir falar com Stela. Diana
afirma a Mauro que vai se divorciar de Gerson as

sim que ele sair do hospital. Mimi pergunta ao fal
so príncipe como foi sua conversa. com Clara. Ger
son acorda e implora que Diana não o abandone.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina joga indiretas para Filomena. Filomena

vai ao banheiro chorar. Sérgio avisa que está tendo
um comício na praça e André sai. Ajuricaba liga para
Nicolau pará tentar fazer um acordo com ele, mas
nada consegue. Querêncio discursa e o povo aplau
de. O delegado manda prender Querêncio. Flores

pergunta a Ajuricaba se os tempos da ditadura volta
ram. André puxa a palavra de ordem e é seguido por
todos. Joca entra na casa de Heleninha, enquanto
Léia fica vigiando do lado de fora.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O setor profissional recebe podero-

sas vibrações hoje. É hora de você dar
um salto qualitativo e investir em seus projetos
mais ambiciosos, que você vem trabalhando.
No campo afetivo, saberá como agradar.

O astral é ideal para se aperfei
çoar e investir em cursos ou em

novas experiências de vida. Viagem
ou mudança pode estimular os assuntos

sentimentais, aproveite as oportunidades
de mudar e se transformar.

O
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

,

Dia em que terá maior necessidade
de silêncio, reflexão e recolhimento.

Reflita sobre sua vida e aceite suas limita

ções. Não é hora de ousar nas escolhas. Na

conquista, ficar sem compromisso será uma

boa opção,

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
De algum modo você' se percebe-

rá mais sensível às necessidades

alheias e se ocupará de satisfazer a todos. Tra
balhar em equipe será gratificante, aproveite
para colocar suasideias em prática. A dois, o
clima de união vai prevalecer.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Você poderá ter boas vantagens

profissionais desde que se dedique às
atividades de rotina. No campo afetivo, não es
pere por novidades, tudo deve ficar na mesma.
As relações estáveis são as mais favorecidas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A fase é boa para ampliar a sua área
de atuação profissional, sair da rotina

e conhecer novos horizontes. Novas experiên
cias serão enriquecedoras, inclusive, no amor:
arrisque-se!

LIBRA

(23/9 a 22/10)
,

Se quer mudar a sua vida e ser al

guém diferente, a hora é essa! Vale
d i - zer que muitas vezes as transformações
aparecem como uma resposta a nossa neces

sidade de renovação, seja no trabalho ou no

romance.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

,

Parcerias ev= de ideias ajudarão
no trabalho. E o momento de somar

forças a fim de obter os resultados que
deseja e que você está trabalhando há tempo.
Prepare o coração: poderá receber uma decla

ração de amor!

SAGITÁRIO
(22/11a 21/'12)
Nada cairá do céu hoje, mas em

compensação os seus esforços
serão valorizados. Organize sua rotina de tra

balho e as finanças. Cuidado para não gastar
muito. Segurança material pode beneficiar os
assuntos do coração.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Não resista às mudanças, pois elas

.

serão promissoras. Dedique-se a uma

atividade que traga mais satisfação ao seu

cotidiano. Na vida amorosa, o seu poder de
encantar estará em destaque. Aproveite para
se declarar ao seu amor.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Convém se recolher um pouco mais

nesta terça-feira. Fique mais no seu

cantinho. Você terá sucesso em tudo que exija
planejamento e estratégia. A dois, convém de

fender com unhas e dentes a sua privacidade.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Bom astral para tomar decisões e

providências que agilizem o trabalho ro

tineiro. No campo afetivo, o astral beneficia os en
contros íntimos e também enriquece as relações
existentes. Aproveite o momento para descansar.
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lady Gaga aluga
casa por US$ 25 mil
Lady Gaga alugou uma casa em Los Angeles com

nada menos que seis quartos e oito banheiros, além
de um spa. O imóvel tem dois andares e fica num 10-
calisolado. O locatário afirma que a,casa foi alugada
por US$ 25 mil em outubro do ano passado. Por en
quanto, Lady Gaga mora em Nova York, onde passa
as folgas de sua turnê The Monster Ball.

Undsay lohan
namora militar

Depois de manter um relacionamento para 1$ de
turbulento com a DJ Samantha Ronson, o mais novo
amor de Lindsay Lohan seria Eilat Anschel, ex-mem
bro das Forças Armadas Israelenses. A atriz conhe
ceu a nova namorada em Los Angeles e encontrou

em Eilat um "ombro amigo" para se consolar dos
momentos difíceis em sua vida: De acordo com al

guns amigos da atriz, o namoro' das duas não seria
a relação mais saudável do mundo, pois Lindsay já
estaria obcecada pela israelense.

DIVIRTA-SE

Coisas em comum
Os dois amigos se encontram em uma lanchone

te depois do trabalho.
- Oi cara, beleza?
- Sim, tudo'ótimo. Mas ei, você sabia que o Arnal-

do está hospitalizado? - comenta um deles.
- O Arnaldo? Impossível! Ainda ontem eu o encon

trei num baile, dançando com uma loira fenomenal. ..
- Pois é, a mulher dele também encontrou ele no

baile!

Record quer
globais em
A,Fazenda3
A Rede Record está de olho

em novos talentos que possam
integrar a terceira edição de A
Fazenda. A emissora teria son

dado a atriz Aparecida Petrowky,
que interpretou a personagem
Sandrinha em Viver a Vida, da
Globo. Ela, porém, estaria focada
na carreira de atriz e não teria a

intenção de mudar de ernlssora,
embora seu contrato não tenha
sido renovado após a novela.

,

Bruno delueca achou
justo sair de competição

Pouco depois de ser eliminado no quadro Dança dos Famosos, no Domingão
do Faustão, Bruno De Lucca escreveu em seu Twitter comentando a sua saída da

atração e disse que considerou o resultado justo. "Galera! Adorei as mensagens
de vocês. Acho que mereci ser eliminado, 'aliás durei ate demais. 'Os três que
ficaram são muito melhores", postou ele.

Cristiano
Ronaldo é pai
de um menino

Depois da eliminação de Portugal da Copa do
Mundo da África, Cristiano Ronaldo aproveitou
para fazer uma revelação: é pai de um menino.
O atacante publicou em seu Twitter a notícia e

disse que 'está muito feliz. "É com grande alegria
e emoção que eu anuncio que recentemente vi

rei pai de um menino. Em acordo com ;:a mãe,
que prefere ter sua identidade mantida em sigi�
lo, meu filho ficará sob minha tutela exclusiva",
escreveu o jogador.

SUDOKU

SOBREO JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Férias encaloradas

Retornaram
das merecidas férias de Las Vegas, um dos desti

nos mais procurados pelos brasileiros nos Estados Unidos,
o casal gente boa Maurício e Maria de Lourdes Zangheline.
Aproveitaram bastante os passeios no calor de 42°, as com-

pras e a noite iluminada.
.

De saída
Em Jaraguá tudo se sabe! Re

cebi por email que aquela fun-
.

cionária pública oferecida, pe
rua e arrogante, que não sabe se

vestir e implorou cargo comis
sionado está com o emprego
por um fio. Isolada por todos,
nem do seu padrinho recebe

. bom dia. Troco ardido como a

pimenta do quintal de casa.

Pegador
Os línguas de veludo não fa

lam outra coisa a não ser de um
caixa alto e sarado que está cur
tindo muito a sua solteirice. Os

amigos mais chegados contam

que ele agita todas as baladas e

na Iump não foídiferente sába
do. Caiu na pista beijando mui
to. Vai ganhar o título' de "Pega
dor do Ano"!

NAS RODAS
• Quem quiser expor sua
empresa na Feijoada do Moa,
que este ano vai girar em torno
de trêsmil pessoas, podem
entrar em contato com a revista
Nossa pelo fone 3370-2900.

• O empresário Plácido Rausis
foi perfeito hostes, sábado no
bar do Sérgio. Todos foram
abraçar o sexagenário com
carinha e corpinho de surfista da

Joaquina.

• Aminha amigaMaria Cecília
Rohling, da Interimóveis,
já prepara os quitutes para
comemorar dia 14 de julho a

idade nova.

105 FM
Hoje às 10 horas da manhã,

o Jornal da 105 FM, apresentado
pelo jornalista JailsonAngeli, será
transmitido ao vivo diretamente
de Brasília. Um dos frissons da
transmissão será a homenagem à
WEG, pelos seus 49 anos duran
te Sessão Solene na Câmara' dos

Deputados. Vale conferir!

.:..
••

j
BUELTEAMANN •

Em.preendimentos

www.bueltermann.com.br

As irmãs Scheila e Mar,izete,
.

. da Inovár lIumimlções e Kátia,
do Móveis Kagénor curtindo
embalada noite cQuntry

"
Quem perdeu a

confiança não tem
mais o que perder.

PUBllllO SlRO

, ,-

·leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Merelyn
Mohr. Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

68 festa dos 100
Recebi gentilmente do amigo

Fábio Ronchí, uma bela camisa
convite para participar no pró

.

ximo dia 17 de julho, da 6a Festa
dos 100. Cem amigos, cem quilos
de costela e "sem"mulheres.

Dobem
Sandra Regina Ramos, a San

drinha, competente profissional
liberal, e queridíssima pelos ja
raguaenses, sabe receber a todos
com atenção, sem distinção nem
deslumbramento. A futura ma

mãe não se faz de difícil e o bom
humor pontua suas atitudes!

1

Hair
o salão de beleza JF na

Vila Nova, tem recebido
vários elogios das cabeças
mais pontuadas de Iaraguá .

do Sul. Também vai ater
rissar dia 21 de agosto na

Feijoada do Moa.
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Patrocínio

www.ocorretodopovo.com ..br
,

-

-Nas' bancas 'e assinantes d jo" aI
. .

re_cebem gratuitamente! a a. i,. ia 5.
I ,
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PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO SEeO
NO ESTAOO
Tempo firme continua
hoje em Santa Catarina,
com nevoeiros nas

primeiras horas da
manhã e presença de sol
no decorrer do dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

QUARTA
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

">
....� ......._,�,,-...)

Parda!mentfJ
Nublado

Nublado

TE�VAPO

Chuvas isoladas
no meio da semana

TE.NDÊNC�A,
Frentes frias
passam por se

Essa semana, o' tempo deve

começar a mudar a partir de

quarta-feira, dia 7, persiste a

condição de nevoeiros no início
do dia e predomínio de sol no de
correr dia e temperaturas altas.

Porém, a nebulosidade aumenta

com chance de chuva isolada de
vido a um frente fria no oceano.

Nos dias próximos a metade do mês,
entre la e 20 de julho, as frentes frias
devem continuar passando pelo Estado.
Afastadas da costa catarinense, elas re

sultam em pouca chuva e logo após um
declínio nas temperaturas. Depois disso,
o tempo fica mais instável no Litoral.

Instável

I�

",1'1JiI;I dn

�
ii

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4OProtocolo: 150077 Sacado: AGlflNALDO BENEDfID MACHADO CPF: 424.550.901-
59 Cedente: GRATIDFAC FOMENIO E ASSESSORIlf' COMERCIAL !.IDA CNPj:
03:625.949/000 Número do Título: 01.2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASILSA DataVencimento: 20/06/2010 Valor. 550,00
liquidação após a intimação: R$1O,4O,Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Editai: R$1O,4O

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL

ESTADO DE SANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul- Carlos

Fabricio Griesbach, Tabelião •AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
•Telefone: (47) 3273-2390 •Hilrário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh

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

Protocolo: 150194 Sacado: ANDERSON RODRIGUESDEOUVEIRA CPF: 720.482.711-20
Cedente: CEUO BENHURCOMERCIO DEINFORMATIO\!.IDA CNPJ: 09.085.990/000
Número do Titulo: 55/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 20/09/2010 Valor.l00,80 liquidação
após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O

Protocolo: 149769 Sacado: ARTIDONIO FREIREBARRETO CPF: 593.453.578-15Cedente:
JOSEANSElMODA SILVA CPF: 602.921.309-10 Número doTitulo: DM-0000981 Espécie:
Cheque Apresentante: JOSE ANSElMO DA SILVA Data Vencimento: llI02/2008 Valor;
830,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 150383 Sacado: ASM EQtnPAMENIOS TECNOLOGIA!NR!.ID CNPJ:
08.773.613/000 Cedente: EXPRESSO LIMElRA DEVIAO\O LIDA CNPj: 51.421.832/000
Número doTítulo: 00288411C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BRADESCO DátaVencimento: 15/06/2010 Valor. 77,05liquidação após a inti
mação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149970 '--Sacado: ASSOC AMIGOS ESP AMADOR JS CNPJ: 03.078.695/000
Cedente: UNlBANCO - UNIAO DE.BANCOS BRASII.EffiOS SA Número do Título: 25 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DE
BANCOS BRASlLEIROSSA DataVencimento: 18/06/2010 Valor. 947,60 liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 150297 Sacado: AURELIO CARNEIRO LOBO CPF: 847.628.029-72 Cedente:
MARMORARlASILVElRA LIDAME CNPJ: 07.932.648/000 Número doTítulo: NFF 144010

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA DataVencimento: 14/06/2010 Valor.1.000,OO liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149626 Sacado: CAPITAL ENERGY CNPJ: 06.007.168/000 Cedente: GRAVA
roois INDUSfRIA C F L EPP CNPJ: 02.269.705/000 Número do Título: 1480 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOmúSA DataVenci
mento: 08/06/2010 Valor: 40,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital; R$ 10,40

Protocolo: 149923 Sacado: CLEISSON REGI SOUZA MACHADO CPF: 054.130.099-76
Cedente: O\SASDAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUO\O!.IDA CNPJ: 75.362.160/002
Número doTítulo: 010290 3 Espécie: ChequeApresentante: O\SAS DAAGUAMi'J'ERlAIS
PAHA CONSTRUO\O lIDA Data Vencimento: 10/12/2008 Valor: 1288,50 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40,
Protocolo: 149924 Sacado: CLEISSON REGI SOUZAMACHADO CPF: 054.130.099-76
Cedente: O\SASDAAGUAMATERIAIS PARACONSTRUO\OLIDA CNPJ: 75.362.160/002
Número doTítulo: 0102911 Espécie: ChequeApresentante: CASAS DAAGUAMAIERIAlS
PARA CONSTRUO\O!.IDA Data Vencimento: 10/12/2008 Valor: 1.288,50 Liquidação
após a intimação:R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149864 Sacado: CIDVISDOMINGOSTEIXEIRA CPF: 087.873.078-80 Ceden
te: PAE EDfIDRA E DISTRlBillDORADE UVROS IlDA CNPJ: 0l.l46.871/000 Número
do Título: 005863/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 20/06/2010 Valor: 1.453,00 Liquidação após a
intimação: R$1Q,40, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150288 Sacado: CRISTINAAPARECIDA LEMOS CPF: 052.362.439-55
Cedente: CENTRO DE FORMAO\O DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ:
85.315.042/000 Número do Título: 25595 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODEBANCOS BRASlLEIROS SA. DataVen-

14 t � ti'

cimento: 20/06/2010 Valor. 183,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 149588 Sacado: EDEIlRUDESGIASENAPPBOIDT CPF: 399.982.319-49
Cedente: CONDOMlNIO EDIFICIO VENFZA CNPJ: 05.738.667/000 Número do Titu
lo: 05102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA
ECONOMlO\ FEDERAL DataVencimento: 10/06/2010 Valor. 1.002,38 liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$20,ao, Edital;R$10,4O

Protocolo: 150337 Sacado: EllD FORTE COM. DE ART. DE VEST.!.IDA ME CNPJ:
07.868.081/000 Cedente: WERSACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
ITCNPJ: 05.472.815/000 Número doTítulo: 210164102 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 22/06/2010
Valor: 389,59 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 149768 Sacado: G A CARAUTOMOVEIS!.IDA ME CNPJ: 07.554.485/000
Cedente: JOSE ANSElMO DA SILVA CPF: 602.921.309-iO Número do Título: 000038 8

Espécie: Cheque Apresentante: JOSEANSElMO DA SILVA DataVencimento: 14/07/2009
Valor. 6.300,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150310 Sacado:GABRIEIAHOFFMANN CPF: 082.403.229-21 Cedente: HAN
SATUR TRANSPORTE E TIJRlSMO!.IDA CNPJ: 83.109.108/000 Número do Título: 7159
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlO\
FEDERAL Data Vencimento: 18/06/2010 Valor. 80,00 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149980 Sacado: GALETAGUZZOU&AGUZZOU!.IDA CNPJ: 1l.065.575/000
Cedente:MARMORARlAMUllER!.IDACNPJ:08.625.958/000NúmerodoTítulo: 000750-
06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBG BANKBRA-

"

SIL SA BANCOMUlTIPID DataVencimento: 18/06/2010 Valor: 460,50 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150157 Sacado: GENESIOWINTRiCH CPF: 292.266.519-49 Cedente:ROMEU
GEORG COM EREPRES!.IDA CNPJ: 82.657.248/000 Número do Título: 0009576/01 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANRlSUL-BANCODO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 18/06/2010 Valor. 155,70 liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência; R$ 20,00, Edital: R$10,40

Protocolo: 1�0466 Sacado: GENESIOWINTRICH CPF: 292.266.519-49 Cedente: ROMEU
GEORG COM E REPRES LTDA CNPJ: 82.657.248/000 Número do Título: 0000122/05 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante; BANRlSUL-BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 30/05/2010 Valor: 394,87 Liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,40

Protocolo: 149943 Sacado: !LURDES MARQUARDT CPF: 891.932.709-25 Ceden
te: AFlAO\O DE FERRAMENTAS GG LIDA CNPJ: 72.212.855/000 Número do Título:
11522 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADEsCO
DataVencimento: 14/06/2010 Valor. 357,00 Iiquidação após a intimação: R$ lQ,40, Con-
dução: H$ 26,56, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

-

Protocolo: 150279 Sacado: JAIRM1CHELUzzr CPF: 489.697.459-04 Cedente: JORDAN
EJUUACOMERCIO DECALCADOS CNPJ: 07.666.391/000Número doTítulo: 010092
7 Espécie: ChequeApresentante: JORDANEJUUACOMERCIODEU\LCADOS DataVen
cimento: 19/02/2009 Valor: 101,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150033 Sacado: JAQUEUNE HODRIGUES CPF: 029.318.119-55 Cedente:
MARCIO ENKE. CPF: 821.184.859-72 Número doTítulo: 0004004 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAlXAECONOMlO\];""EDERAL Data
Vencimento: 15/06/2010 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: H$ 10,40, Condução:
R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150491 Sacado: JOAO MOREIRA DE SOUZA CNPJ: 82.996.166/000 Ce
dente: JORGE MOITER & FilHOS !.IDA CNPJ: 82.576.604/000 Número do Título:

010083339100Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASILSA DataVencimento: 23/06/2010 Valor. 384,57 liquidação após a intimação:
R$1O,4O, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 149920 Sacado: JOSEMARCIO SOARES. CPF: !81.782.510-00 Cedente: ÇA
SAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSfRUO\O!.IDA CNPJ: 75.362.160/002 Número
do Título: 851110 I Espécie: Cheque Apresentante: CASAS DA AGUAMAIERIAlS PARA
CONSTRUO\O!.IDA Data Vencimento: 01l04/2010 Valor. 2.852,50 liquidação após a

intimação: R$10,4O, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Editai: R$10,4O

Protocolo: 150225 Sacado: UCORERIA BAR COMERCIO DE BEBIDAS GEME CNPJ:
07.431.365/000 Cedente: SOUZA CRUZ S/A CNPJ: 33.009.911/000 Número do Título:
230723-11 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA DataVencimento: 19/05/2010 Valor. 189,95 liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O

Protocolo: 150291 Sacado: MARCIO FERNANDORODRIGUES DACPF: 037.389.997-10
Cedente: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASlLEIROS SA Número do Título: 403

_ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO
DE BANCOS BRASlLEIROS SA. DataVencimento: 19/06/2010 Valor. 2.000,00 liquida
ção após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Proto�lo: 150314 Sacado: MASSA FACIL COM E IW3 PRODAL lIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente:FSSAINDECOMDEPRODAUMENI1CIOSlIDA CNPJ:03.241.442/000Número
do Titulo: 28084/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAlXAECONOMlO\FEDERAL DataVencimento: 20/06/2010 Valor.1.265,00 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149919 Sacado: MERCEDESWACHOIZ CPF: 351.476.019-53 Cedente: EU
SIANE REGINABARBI SILVA CPF: 895.211.539-20 Número do Título: 000154 6 Espécie:
Cheque Apresentante: EUSIANE REGINA BARBI SILVA Data Vencimento: 07/03/2008
Valor. 160,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150029 Sacado: MICHEL STREID CPF: 083.373.709-04 Çedente: NEUBER
MOVEIS E ELETRODOMESI1COS CNPJ: 83.441.7411000 Número do Título: 02556802

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlO\
FEDERAL Data Vencimento: 15/06/2010 Valor. 89,09 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150429 Sacado: MOACIR MAGNOS FRANK CPF: 904.014.17<r-34 Cedente:
DJD !MOVEIS !.IDA CNPJ: 83.540.187/000 Número doTítulo: !.ID17RP/380 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 20/06/2010 Valor: 530,Bl Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Con
dução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, E4\ital: R$ 10,40

Protocolo: 150275 Sacado: OZElAS BALDO CPF: 042.650.969-21 Cedente: JORDAN E
JUUACOMERCIO DECALcADos CNPJ: 07.666.391/000 Número doTítulo: 000024 8
Espécie: Cheque Apresentante: JORDAN E JUUA COMERCIO DE CALCADOS Data Ven
cimento: 18/10/2008 Valor. 86,46 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
23,04, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-------------------:-------------------------------------------------------------------------.-------------

Protocolo: 149817 Sacado: RAFAEL RAMOS BORGI'S CPF: 039.334.249-25 Cedente:
ESTUDIO B MODELAGEM E ESCAIA PARA CALCAD CNPJ: 03.196.309/000 Número
do Título: 178 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BRADESCO DataVencimento: 14/06/2010 Valor. 120,00 liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150295 Sacado: RENAlDAKELMAMUDMARTINS CPF: 510.693.002-25 Ce
dente: UNIBANCO - UNIAO DE BANCO BRASII.EffiOS SA Núrriero doTítulo: 999 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação. Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE
BANCOS BRASlLEIROS SA. Data Vencimento: 19/06/2010 Valor. 2.500,00 Líquídação

�'f I

Piutocolo: 150292 Sacado: ROBSON DEAZEVEDO"J'glXEIRA CPF: 019.330.737-56 Ce
dente: UNlBANCO - UNIAO DEBANCOS BRASlLEIROSSA Número doTítulo: 998 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODE
BANCOS BRASII.EffiOS SA. DataVencimento: 19/06/2010 Valor. 2.050,00 liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 150164 Sacado: SAMARA GERVIN ME CNPj: 08.822.080/000 Cedente: RO
DOIL DISTRIB COMBusr !.IDA CNPJ: 07.520.438/000 Número do Título: 15/24 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANRISUL-BANCO DO
FSI'ADO DO RIO GRANDE DO SUL DataVencimento: 15/06/2010 Valor. 9.770,48liqui
dação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$13,19,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150296 Sacado: SANTA PAUUNA STRASBOURG VEICULOS L CNPJ:
05.210.259/000 Cedente: UNlBANCO - UNIAO DE BANCO BRASlLEIROS SA Número do
Título: 997 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNI
BANCO-UNIAO DE BANCOS BRASII.EffiOS SA DataVencimento: 19/06/2010 Valor.
4.300,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150371 Sacado: SIMONE DOS SANTOS CPF: 070.907.509-06 Cedente: SIL
MAQ S/A CNl'J: 79.922.639/000 Número do Título: 7869*002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
22/06/2010 Valor. 413,29 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Di
ligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150318 Sacado: SS COMERCIO DE EQtnPAMENIO DE INFOR CNPJ:
OO.941.792/000Cedente:BANO\DECARTUCHOSDESAOPAULOIIDACNPJ:05.386.554/000
Número do Título: 438380-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BRADESCO DataVencimento: 08/06/2010 Valor. 179,69 liquidação após a ínti
mação:.R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150321Sacado: SS COMERCIO DE EQlflPAMENIOS DE INFOR CNPj:
08.941.792/000Cedente: BANO\DECARTUCHOSDE&\0PAUID IIDACNPJ: 05.386.554/000
Número do Título: 438291-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BRADESCO DataVencimento: 07/06/2010 Valor: 254,88 liquidação após a inti
mação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 150020 Sacado: SUELEN IORK CPF: 068.755.169-26 Cedente:WP JUNIOR E
CIA !.IDA CNPJ: 04.303.006/000 Número do Título: 3 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlO\ FEDERAL Data Vencimento:
15/06/2010 Valor: 514,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 150041 Sacado: VALDOMIRO JOAQlflM DA SILVA ME CNPJ: 01.400.329/000
Cedente: VERSATIL SC SOLUO\O EM ANDAIMES !.IDA CNPJ: 05.091.674/000 Número
do Título: 006363 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMlO\ FEDERAL Data Vencimento: 01/06/2010 Valor: 640,00 Líquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: H$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: H$ 10,40

Protocolo: 149587 Sacado: VANI VOGEL CPP: 476.678.699-87 Cedente: CONDOMl
NIO EDIFIClO VENE7..A CNPJ: 05.738.667/000 Número do Título: 05101Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlO\ FEDERAL
Data Vencimento:.l0/06/2010 Valor: 1.010,28 Iiquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150019 Sacado: VILMA MARTINS CPF: 829.259.419-15 Cedente: DJD IMã
VEIS LTDÁ CNPJ: 83.540.187/000 Número doTítulo:WTE87MS/49 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAlXAECONOMIO\FEDERAL' Data
Vencimento: 15/06/2010 Valor. 568,85liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução:
R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

, ,- • j t, ,
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CALAMIDADE

Toque de recolher emAlagoas
Medida é para proteger a população e evitar novos saques em lojas e escolas

. ."

o Ministério Público
de Alagoas está
recomendando aos

'prefeitos de cidades em

estado de calamidade
pública que por motivos
de segurança proíbam
a venda de bebidas
alcoólicas durante a noite.

[lp
também pede uma es

,
écie de Itoq�e,= recolher'
esses muructpios, reco

endando que a população
se recolha às suas casas ou abrigos a
partir das 22h até o amanhecer, em
caráter excepcional. Além disso, to
das as delegacias e policiais devem
manter suas operações permanen
tes durante 90 dias.

Desde que as enchentes atin
giram a região, vários casos de

saques a lojas e escolas foram re

gistrados. As chuvas deixaram um

rastro de prejuízos em 28 cidades
alagoanas. As recomendações do
MP foram publicadas ontem no'

Diário Oficial, segundo a Agência
de Notícias de Alagoas.

Outra recomendação do Minis
tério Público é de que seja impedi
da a 'recuperação e reconstrução de
casas ou imóveis comerciais, além
de prédios públicos, nas áreas afe
tadas ou atingidas pelas enxurradas.
De acordo com a recomendação do
MP, deve-se construir áreas de lazer
e esporte nas áreas afetadas e ainda

recuperar as matas ciliares, vegeta
ção natural próxima aos rios.

"As 'equipes de engenheiros
das secretarias do Estado e-outros

profissionais provenientes daUni
versidade Federal deAlagoas estão
trabalhando para escolher novas
áreas seguras para construir os

conjuntos habitacionais", assegu
rou Álvaro Machado, secretário
chefe do Gabinete Civil.

"
O Estado está trabalhando
para escolher novas áreas
seguras para construir os
conjuntos habitacionais.

ÁLVARO (VIACHADO, SECRETÁRIO-CHEFE
DO GABINETE CIVil

"

FOTOS DIVULGAÇÃO

Para assegurar a, distribuição
igualitária de donativos, o MP re

comenda que os prefeitos devem

implantar um cadastro único dos
beneficiários de donativos encami
nhados pelo Estado deAlagoas, pe
los municípios e pela Defesa Civil.
Dessa forma, diz o MP, será possível
manter os donativos sob controle.
Em'duas cidades alagoanas a distri
buição de doações foi suspensa na ,

sexta-feira após denúncias de que
o material estava sendo distribuído

, a pessoas que não tiveram prejuízo
com a enchente e era vendido. O
Ministério Público recomenda ain
da q�e os prefeitos também devem

predeterminar os horários para a

distribuição desses donativos pela
DefesaCivil no período damanhã Chuvas deixaram um rastro de prejuízo em 28 cidades. Preocupação agora é evitar reconstrução em áreas de risco

CANDIDATOS APRESENTARAM DADOS ONTEM À JUSTIÇA ELEITORAL

Campanha de 2010·deve ser amais cara de todas
A campanha eleitoral de 2010

deve ser a mais cara da história,
segundo as previsões dos pró
prios partidos.O PSDB, que tem

como candidato José Serra, prevê
um gasto de 180 milhões na cor.
rida presidencial (o número ain
da não tinha sido registrado pelo
partido até o fechamento desta

edição). A petísta Dilma Rous
seff informou à justiça eleitoral

, ontem que pode gastar até 157

milhões na disputa.
Os orçamentos superam em

muito os custos declarados em

2006. Naquele ano, o tucano

Geraldo Alckmin, por exemplo,
gastou 81,9 milhões de reais em

sua campanha presidencial, en
quanto o presidente Luiz Inácio

Lula da Silva declarou ter gasto
104,3 milhões. Os dados já foram
corrigidos pela inflação.

-

Até mesmo a campanha' de
Marina Silva (PV),' tida como a

mais modesta entre os principais
candidatos, supera os valores de
2006. Ela prevê gastar 90 milhões
de reais.

"Haver uma previsão maior

dos gastos pode indicar
_

que os

partidos estão prestando con

tas de forma mais cuidadosa. O

importante é que eles prestem
contas e que não haja problemas
nessas prestações de contas", diz o
advogadoWalter Costa Porto, pro
fessor de direito eleitoralUniversi
dade de Brasília (UnE) e ex-minis
tro do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). "O importante é a forma
de arrecadação e o cuidado com a

aplicação da lei. A Justiça Eleitoral
é muito maior atualmente emuito
mais precisa", avisa.

Marina Silva prevê gastar
até R$ 90 milhões na disputa

eleitoral pela presidência

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Julimar Pivatto
* BRASIL

Só agora?
Ricardo

Teixeira esperou
Dunga cair e fez o que
o antigo treinador não
fez. Deu uma entrevis

ta exclusiva. Ontem à tarde, em
um "Bem Amigos Especial", co
mandado por Galvão Bueno na

SporT\T, o chefe-mor do futebol
brasileiro falou da campanha da

seleção na Copa e, mesmo sutil
mente, criticou Dunga, princi
palmente pelo fato dele não- ter I

levado certos jogadores conside
rados unanimidades. Um pouco
tarde para isso, né?

Renovacão
�

Teixeira foi enfático: "o novo

treinador, tem duas opções: ou
renova a seleção ou renova a

seleção". Ao ser interpelado so
bre porque não demitiu Dunga
antes, ele respondeu: "quan
do se pega o avião para cruzar

o Atlântico, temos de chegar
lá, não podemos voltar". Sobre
novo treinador, só especulação.
Sonho mesmo seria ver toda a

cúpula da CBF mudar. Mas isso
é apenas sonho.·

Juventus na Série O?
Sim torcedor, o Iuventus pode estar na Série D em 2011,

mesmo na Segunda Divisão do Estadual. O site FutebolSC.com
fez o levantamento, que não tem nada absurdo, bem pelo
contrário. Se Joinville e Metropolitano subirem para a Série
C neste ano e o Brusque conquistar a vaga pelo Campeonato
Catarinense do ano que vem, o Juventus, oitavo colocado na

Copinha (na frente só do Imbítuba) fica com á vaga, já que a

Copa SC garante um time na competição háoióli'a1..Impossí
vel não é, mas é difícil.

NÚMEROS DA COPA
A Espanha é o país que mais
teve pênaltis marcados a seu

favor na história das Copas
do Mundo. Contando o do jogo
contra o Paraguai, no sábado,
são 16, sendo apenas dois
desperdiçados. Curiosamente,
os dois foram neste ano - contra
o própriO Paraguai' e contra
Honduras. México e. Alemanha,
com 14 pênaltis cada, estão em

segundo lugar nessa lista.

ENQUANTO ISSO•••

JJBordadosabre
vantagem na

PrímeíraDivisão
Equipe levou amelhor no confronto
direto com Flamengo no domingo

.\

JARAGUÁ DO SUL

O JJ Bordados/Conservas
Vida Verde mostrou mais
uma vez porque é a zebra
da Taça O Correio do Povo,
a Primeira Divisão.

Dessa
vez o time da Tifa

Martins venceu o confron
to direto com o Flamengo
de virada e chegou aos 12

pontos, quatro a mais que o vice

líder, o próprio rubro-negro. A vi
tória por 3x2 aconteceu no domin

go, no estádio João Lúcio da Costa,
no João Pessoa. Os visitantes saí
ram na frente no primeiro minuto
com Jajá, de pênalti.

O JJ só chegou ao empate aos

três do segundo tempo, com Fer
nando. O time rubro-negro voltou
a ficar na frente com Moser, aos 14.
O vermelhinho do Tifa Martins co

meçou a reagir aos 27, quando Julio
igualou o marcador. Omesmo Julio
virou o jogo aos 33. O Mengo pres
sionou até o tini, mas a expulsão do
lateral Nininho 'dificultou uma pos
sívelvirada dos visitantes.

No Rio da Luz, o Vitória ven

ceu, sem deixar dúvidas, pela pri
meira vez na competição. O auri
verde goleou o Botafogo por 6xl,
no sábado. Seco abriu o placar

CLASSIFICAÇÃO

para o auriverde aos oito minutos
do primeiro tempo. Alaor ampliou
aos 11. OVitória, com um amenos

(Guilherme foi expulso aos 25),
abriu espaço para o Botafogo, que
descontou aos 41 com Adilson.

MasXuxa, aos 45, marcouo tercei
ro doVitória. Na volta do intervalo,
Tomaselli (aos 22), Pedreiro (aos
29) e novamenteXuxa (aos 36) am
pliaram o marcador.

Pelo aspirante, o Flamengo
venceu o JJ Bordados/Conservas
Vida Verde, por 2xO, e o Vitória
bateu o Botafogo, também por
2xO. OVitória é o líder da catego
ria, com onze pontos.

DIVU LGAÇÃOjAVANTEESPORTES

JJ Bordados esteve duas vezes
atrás no placar, mas venceu o

time rubro-negro no João Pessoa

-

RE1lJRNO '

la Rodada
Vitória 6xl Botafogo
JJ Bordados 3x2 Flamengo

PRÓXIMOS JOGOS
2" Rodada
15h30 - JJ Bordados x Ramengo
(Flamengo)
15h30 - Botafogo x JJ Bordados

(Botafogo)
Folga: Vitória

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

rtiill'"II!!�IIJ!'��U!f·liJJ!Ii!iiI/','l!lJU.UJD;1IJ!i!!P/!1iIJil'·"·i1(UjliliPró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. IJ61fIJ,g,.lj,I,!fj";ffllfJ;11ll,'il�R1,fii'JkiilJ1if,l'lJ,!,ifI;m"g,UYil

_,

CLASSIFICAÇÃO 18RODADA
Vitória 2xO Botafogo
JJ Bordados 0x2 Flamengo

PRÓXIMOS JOGOS
2" Rodada
13h30 - JJ Bordados x Flamengo
(Flamengo)
13h30 - Botafogo x JJ Bordados

(Botafogo)
Folga: Vitória

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
í11i>f'·'l!iUI!.�ii�'l'Ififlil71'1i!'1!!/!p'·""I!/iiql.,r'TIIJ4�!UfDi!l�1Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, 11Ifi.ã�,:i�Ii/,;!�.A/!�âJilIIm,,�_!lMJlJ,.iffi,1b
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Os candidatos
a treinador da

,
,

nossa seleção
Em entrevista à ESPN Brasil, Leonardo admitiu
que foi sondado pelo presidente Ricardo Teixeira
DA REDAÇÃO
Em 2006, um circo.
Em 2010;uma
concentração militar.
Nenhum dos dois
esquemas deu certo.
Por isso o torcedor
espera agora um

treinador que equilibre
as duas coisas.

EO

a verdade, todo mun
do sabe que não é o

sistema que ganha.
O que vale na Copa

do Mundo é o futebol. E como
a próxima

.
edição será no

Brasil, a responsabilidade do
treinador e seus comandados
será ainda maior, assim como

a cobrança. Logo depois do
anúncio oficial da dissolução
da comissão técnica, já foram
divulgados o nome dos cinco

preferidos: Luiz Felipe Scola
ri, Mano Menezes, Leonardo,
Ricardo Gomes e Murícy Ra
malho. Não necessariamente
nessa ordem. Destes, o ex

técnico do Milan foi o único

que admitiu contato.
Outros nomes correm

por fora, como Vanderlei

Luxemburgo, Leão e até
mesmo Ioel Santana.

Ontem, em entrevista a

SporTv, o presidente Ricardo
Teixeira foi sutil, mas criticou
o trabalho de Dunga. "Quando
o avião decola rumo ao outro

lado do Atlântico, não tem

como parar, temos de ir até lá",
afirmou o dirigente.

O Correio do Povo analisou

alguns candidatos nessa bri

ga por 2014. Como o primeiro'
personagem da história clássi
ca da "Branca de Neve e os Sete
Anões" saiu, vamos ver quem
será o próximo.

• Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodoPovo.com.br
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SONECA .. RICARDO GOMES
\fero um estilo mais intros
pectivo, não é de dar bron
ca (pelo menos na frente
das câmeras) e se mostra

mais tranquilo à beira do

campo. Apesar de ter bom
trânsito na CBF, tem no

hist/órico o fato, de seq
'cons. ';':( "! classiãcà
para ,�s Olimpíadas
2004, quando treinava

"seleção sub-23.

com a imprensa são comuns e�

quando não acontecem, as pesso
as estranham, Costuma' ter sorte

, as' cOill)le 'h}ngas, co,IDO
e �ontd c � mas não vai

,

bem nas curtas, no sistema de ma-
'

ta-mata. A principal característica é
o trabalho a longo prazo.

orlO 1

acterísticas de todos
os oütros "anões". Tem poder
de comando, estilo explosivo,
apesar de sempre demonstrar
calm:� com seus comandados)
conH<s�gUe ! extravasar a 'alegria

.

nas "\dtórias e t'ambé�;JS! da
nova geração de' treinadores.
Teve uma ascensão meteórica,
como um espirro, saindo da
Série B e parando na libertado
res com Grêmio e com Corin
thíàns, Só lhe falta experiência
internacional.

FELIZ - JOEL SANTANA
O melhor estilo bolelrão, Usa,
o método do carinho, de falar
a linguagem do atleta e isso dá
certo, principalmente no Rio de
Janeiro, onde ele se sente em

casa. Mas treinar uma seleção é
bem diferente de um clube. Na
África do Sul não foi bem, mas
'também não tinha como fazer
omelete sem ovos.

DENGOSO-LEONARDO
Tem cara de bom moço. Aquele gen- .

ro que toda sogra sonha ter. Tem bom
histórico como jogador e é muito arti
culado. Saberia lidar com a pressão da

imprensa e da torcida e tiraria de letra
muitas situações constrangedoras.
Pesa contra o fato de ter treinado ape
nas um time, o Milan, e ter fracassado. R. Marechal Aoriano Peixoto, nO 80 - Sl4 e 5 """""""_______. ____

Centro - Jaraguã do Sul l'Jit
_.--:r- ----

(Ao lado do Bradesco) ,,-(4'7) 33'70.1223 I 33'70."12'40
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R FIN l:

UruguaiquerrevWero
passado contraHolanda
Laranja Mecânica espera contar com a torcida local para chegar ao título
CIDADE DO CABO

Uruguai e Holanda
iniciam hoje, às 15h30
(de Brasília), a semifinal
da Copa do Mundo da
África do Sul.

_-. e um lado um bicam

peão mundial (em 1930
e 1950) que não chega a

...." esta fase da competição
desde 1970: De outro um time

que, desdea década de 70, cor
re atrás do feito inédito. Ingre
dientes que só apimentam mais
um confronto entre europeus e

sul-americanos.
A Celeste segue como única

representante de um continente

que começou com força total,
classificando todas suas sele

ções para a segunda. fase. De

azarão, o time chega motivado
depois da vitória nos pênaltis
diante de Gana, em um jogo
dramático.' Sem o zagueiro Fu
cile e o atacante Suarez, ambos
suspensos, o técnico Oscar Ta -

'

bárez deve mudar do 3-5-2 para
o 4-4-2, com Cáceres entrando
na zaga e Gargano no meio

campo, deslocando Forlãn para
o ataque. Já Lugano, que deixou
o campo machucado no último

jogo, ainda é dúvida. "Há qua-
, . se dois anos eles (Holanda) não
perdem um jogo. Eles têm uma

seleção muito equilibrada e ·es

tão atuando de forma diferente
do seu tradicional estilo de jo
gar", afirmou Tabárez.

No time da Laranja Mecâ

nica, o técnico Bert van Ma

rwijk também tem problemas
por suspensão. No lugar de
Van der Wiel, a opção deve ser

Van der Vaart e para substituir
De Iong na lateral direita, Affe
lay. O atacante Van Persie não R

participou do treino de ontem,
mas deve ser confirmado entre

os titulares. Para chegar a um

título inédito, os holandeses

esperam contar com a torcida

local, já que o país é um dos
colonizadores da África do Sul.
"Os uruguaios não chegaram à
semifinal por acaso. Temos' de
estar 100% concentrados e em

nenhum momento podemos !'�
.

pensar que já ganhamos", disse Ir�o técnico holandês. �

l

« .... � I. .j\ ii , .

•• I \ ......

FRANCK FIFE/AFP

""Mil_i_IS ,

JARAGUA DO SUL

AVISO
-

Ref. Licitação 91/2010
Modalidade: Pregão
Objeto: TUBOS, JUNTA

GIBAULT E CONEXÕES
O Diretor Presidente do

. SAMAE, Sr. Nelson Klitzke,
COMUNICA que tendo em

vista a 1a alteração ao Edital a
data da abertura dos envelo

pes fica prorrogada para o dia
16/07/2010 às 14:00 horas,

Jaraguá do Sul, 01 de ju
lho de 2010.

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

x

'U�UGUA' HOLANDA
URUGUAI: Mu�lera; Maxi Pereira,
Godín, Victorino e Cáceres; Diego
Pérez, Gargano, Álvaro Fernández e

Arévalo; Cavani e Forlán. Técnico:
Oscar Tabarez.
HOLANDA: Stekelenburg; Affelay,
Heitinga, Mathijsen e Van Brockhorst;
Van Bommel, De Zeeuw, Sneijder e
Van der Vaart; Ro'bben e Van Persie.

J Técnico; Bert Van MarowiJk
'

Estádio: Green Point, na Cidade do
Cabo. Horário: 15h30 (de Brasília),
Arbitragem: Ravshan Irmatov (UZB),
Rafael lIyasov (UZB) e Bahadyr
Kochkarov (QUI).

Forlán deve ser deslocado para
o ataque e, com a saída do
artilheiro Suárez (suspenso),
passa a ser a principal esperança
de gol dos uruguaios

.

. DUELO DE QUARTA-FEIRA-REVIVERA A FINAL DA EUROCOPA 2008

ROBERTO SCHMIDT/AFP

Todo cuidado é pouco em semifinal
DURBAN

Pormais que venha orientan
do os seus jogadores, em relação
aos espaços que devem ocupar
em campo na partida de ama

nhã' contra a Espanha, o técni
co Joachim Lõw, da Alemanha,
tem insistido, com eles para que
sigam à risca uma estratégia que
ele considera ainda mais funda
mental: provocar os espanhóis a

cometerem erros.

I�O contrário da Argentina ou
.

da Inglaterra, a Espanha comete

poucos erros. Temos que forçá-los
a errar. Do contrário, eles não se

equivocam. Eles têm um enfoque
sistemático e uma unidade com

pacta", admitiu Lõw, com franque
za durante entrevista coletiva.

Ele só tinha palavras elogiosas
para o adversário, adequadas para
enaltecer aindamais uma possível
vitória alemã ou, então, justificar
uma eventual derrota. Um dos as-

, pectos essenciais da disputa com

I

I

a Espanha, revelou Lõw, seria a de
encontrar formas de provocar um

desequilíbrio no seumeio de cam
po onde - segundo afirmou - "Xavi
e Iniesta formam uma coluna ver
-tebral perfeita".

Do outro lado, a ordem do
técnico Vicente del Bosque é

"calçar as sandálias da humilda
de". No treino de ontem, ele esca
lou dois reservas - o goleiro Rei
na e o atacante Navas - para falar
em nome do grupo à multidão
de jornalistas de vários países
que lotou o centro de imprensa
da concentração espanhola. I�
Alemanha é a melhor seleção da

Copa. É o time mais completo.
Soube dosar a renovação com a

experiência", disse Reina.

I

Seleção espanhola foi elogiada pelo técnico adversário
." • ti • _) u ... II' # " lt li • J �I ,r � .. fI • f '; I ... � i J

1 .! � ...�.

I ! '_, ...... " 6.... � ...
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Moradores sentiram a terra sacudir três vezes durante o fim de semana

I TÉRI

Novos abalos naVila Lenzí

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

PIERO RAGAZZI
.{

•

1'1'"

Rua Goiás foi uma das que registrou novos tremores no sábado à tarde; Defesa Civil do Estado pediu análisemais aprofundada aos técnicos do IPT

JARAGUÁ DO SUL

Depois de seis dias,
moradores da Vila lenzi
sentiram a terra mexer

outra vez. Os novos abalos
aconteceram três vezes,
entre 14h45 e 15h de
sábado.

fi
acordo com o coorde
ador da Defesa Civil, Jair

. qullri,osestrondossegm
dos de tremores foram sen

tidos nas ruas Goiás, Mato Grosso e

Leopoldo Klein. O susto aconteceu

depois de a terra sacudir duas vezes
nas ruasGoiás e Leopoldo Klein, no
domingo retrasado, dia 27.

Segundomoradores, o barulho
se assemelha à explosão causada .

por detonação de rochas. "Eu esta
va na mesa quando senti ela sacu
dindo. A gente escuta um barulho
abafado, como viesse do chão. É

.

como se alguém tivesse explodin
do pedras", contou a professora
Andréa Simone daRocha, 40 anos,
moradora da ruaGoiás. '

A Defesa Civil ainda não tem

explicação para os tremores, mas
estuda duas hipóteses: acomoda

ção de solo (quando há acúmulo- de
água no lençol freático) e explosão
de gás metano vindo do terreno da
Arena Jaraguá. A Defesa Civil não
acredita que os abalos possam ter

sido provocados por detonação
clandestina de pedras. Esta possíbi
lidade chegou a ser cogitada quan-

do os tremores aconteceram naTifa
.

I

Theilacker (bairro Três Rios do Nor
te) há cerca de três meses, mas des
cartada porque nem a Defesa Civil
nem osmoradores viram nada.

Ontem, a Defesa Civil do Esta
do informou que entrou em con

tato com o IPT (Instituto de Pes

quisas Tecnológicas de São Paulo)
para verificar se os técnicos do

órgão podem realizar um estudo

geofísico na cidade para buscar

explicações sobre o fenômeno. A.
análise geofísica tem o objetivo de
saber o que acontece nas camadas
mais profundas do solo.

Nos próximos dias, os técnicos
do IPI deverão comparar os regis
tros que aDefesaCivil domunicípio
obteve na VIla Lenzi com a leitura
realizada pelo sismógrafo instalado
naUsina de Salto Pilão, em Ibirama.
A medição do sismógrafo de Ibira
ma é feita no dia 10 de cadamês.

Os tremores ocorridosTifaThei
lacker, emmarço, foram registrados
pelo aparelho.Relatório feito porge
ólogos da UFSC- (Universidade Fe
deral de SantaCatarina) considerou
a acomodação de solo a causamais
provável dos abalos na localidade.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

OBJETO: O objeto da presente licltação é a contratação de Empresa para a confecção
de móveis sob medida conforme projeto específico, para o Plenário da Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul.
TIPO: Menor Preço.
REGIMENTO: Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº

10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 4698/2002, de 03 de outubro

de 2002.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9hs do dia 21 de julho de

2010, na Recepção da Câmara Municipal, sito na Avenida Getúlio Vargas, nº 621,
Centro, em Jaraguá do Sul/Se.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 9h30min, do mesmo dia (21/07/2010), na sala de

Reuniões, no endereço supracitado.
OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível, na Internet no

endereço www.cmjs.sc.gov.br. ou no endereço acima citado, junto à Diretoria

Administrativa.
Os anexos deverão ser solicitados após a retirada do edital no site da Câmara através
de contato pessoal, por e-mail ou telefone conforme informado abaixo.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 38.525,00 (trinta e oito mil quinhentos e

vinte e cinco reais)
INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone: 0**(47) 3371-
2510, ou ainda pelo e-mail: mauricio@cmjs.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SCl, OS de julho de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidente
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ladrão deixa
peças roubadas
pelo, caminho
GUARAMIRIM

A Polícia Militar conseguiu
recuperar produtos furtados e

descobrir quem era o ladrão de
maneira bastante inusitada na

manhã de sábado, em Guara
mirim. Por volta das 7h15, o pro
prietário de uma oficinamecâni
cana ruaPedro Paulo Strit, bairro
Avaí, ligou para a PM e informou

que a porta da frente havia sido
arrombada e que várias ferra
mentas haviam sido furtadas.

O dono do estabelecimento

suspeitava de que o ladrão fosse
um adolescente' de 17 anos, que
morava nas proximidades e já
tinha cometido outros furtos. A
PM foi até à 'casa do jovem e lá
encontrou várias ferramentas da
oficina caídas na frente da resi
dência e também na varanda O
adolescente confessou o furto e

I

foi levado para prestar esclareci-
mentos na delegacia.

De acordo com o delegado
Daniel Dias, o jovem apresenta
va sinais visíveis de embriaguez.
Entre as peças recuperadas estão
40 chaves de boca, dois alicates e
outras chaves diversas.

ASSALTO

Namanhã de domingo, tam
bém no bairro Avaí, o Mercado
Iunkes foi 'assaltado narua Lauro
Zimmermann.Avítima relatou à
PM que quatro homens chega
ram no local em um Escort e que
um deles entrou no estabeleci
mento armado comum revólver.
O bandido anunciou o assalto e

levou R$ 250 do caixa. Durante a

ocorrência, aPM recebeu a infor

mação de que o automóvel esta
ria se deslocando pelaBR-280 no
sentidoBR-lOl.Mas, até o fecha
mento desta edição, os suspeitos
não haviam sido localizados.

Adolescente foi levado para
prestar esclarecimentos na
Delegacia de Guaramirim
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·Férias -de Julho
�8 dias em Porto Seguro
Fretamento TAM de Florianópolis

Apenas

,80x
por pessoa

Saída 11/julho (domingo) às 22:30 hs

Chapem - Av. Nereu Ramos ....•.....•........ 49 3322-8151
Criciúma - Av. GetúlioVargas 48 2101-0303

Florianópolis - Beiramar Shopping 48 2108-2525

Florianópolis - Floripa Shopping : 48 3202-9999

Florianópolis - Shopping Iguatemi... .. , .. 48 2108-6464

Ou àcessewww.cvc.com.brlsc e compre on-line.

Consulte seu agente de viagens . Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt... 47 3055-0667
Joinville - Garten Shopping 47 3043-9166 �
Joinville - Shopping Mueller 47 2101-1515 .!

São José - Centro Comercial Campinas 482108-0699
-

•

Tubarão - Farol Shopping 483052-3102 i
:
t

�por�tm�_ViÍIído
piIJiI hospedagem IrO lIoteI � Mat Taxas
de miJarque lião indIidas. 0fBta de ligares
limlIados e 1t'!itft1'!i sujeDs a coofinnaçãn.
�mmmão de oél&o. dIfque
�eb0k9binGí1io.

Araranguá - Supermercado Manentti 48 3527-1717
Balneário (amboriú Shopping 47 3405-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt 47 2102-5050 Sonhe com o mundp.

A gente leva você.

Os únicos com Seguro-tranquilidacle
ões,

a
Venha fazer um Bom n

--'r.fIIIIP-

Valoriza,ão
. do seu carro'Aceitamos Moto Antes de compra·rCompare

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Promoções válidas até 06/07/2010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VALIDO PARAVEICULaS A PARTIR. DE 2006/2006 COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

www.autoelite.tom.br Grupo Auto Elite 40 onO$ d� credibilidade.' BANCO \'OUCSWAGfN li

,
. i , ., t'

• ,I I •.
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