
Prefeitura e associa
.decidem de hes
daSchützenfest

.

"."

o

Propostas sobre a edição deste ano serão analisadas pelas Sociedades
de Tiro nos próximos dias. Definição' acontecerá na terça-feira.
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PIERO RAGAZZI

EGÓC aSE
A Arena está sendo preparada para receber a maior feira de negócio__

s

da região, a Expo 2010. O evento começa na próxima quarta-feira
e terá a participação de 78 empresas. A expectativa é de que a feira

gere cerca de RS 10 milhões em negócios.

Neto se

apresentou
ontem e já fez seu
primeiro treino

•

com a equipe
da Malwee,

Scliar conversa
com os leitores
Escritor qaúcho é o último
convidado ilustre a palestrar na
Feira do Livro. Encontro com
leitores acontece hoje às 15h.
Páginas 16e 17

SOCIAL
Dicas, de onde comer

bem e se divertir.

MOA
GONÇALVES

Página 13

FAMEG

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

HashashinExplode no Brasil
a Guerra Paulista

Hassan ibn Sabbah, também conhecido
como "O Velho da Montanha", tinha tanta

convicção de que era o sétimo profeta da hu
manidade que acabou criando uma seita, no
séculoXI, pará difundiruma nova corrente do
ismaelismo - um ramo do xiismo.

A fama da "Ordem dos Assassinos",
que originalmente foram chamados de

Hashshashin, acabou chegando até o

mundo cristão, que ficou surpreso com a

fidelidade de seus membros e a ferocida
de com que o grupo agia. OVelha daMon
tanha tinha cerca de 60 mil seguidores,
segundo relatos da época.

Os Hashashin andavam pela sede do

grupo, a fortaleza de Alamut, trajando ves_
tes brancas e um cordão vermelho em volta
da cintura. Quando recebiam umamissão
de assassinato, o que acontecia geralme!lte
dentro de uma mesquita -, no entanto, ca
muflavam-se entre osmendigos das cidades
da Síria, Mesopotâmia, Egito e Palestina.

Eles acabaram por amedrontar atémes
mo o sultão Saladino, seu inimigo demorte,
deixando um punhal com um bilhete ame

açador em cima de sua alcova.

No dia 9 de julho de 1932, começa a

Guerra Paulista, que também ficaria co-
_ nhecida como Revolução Constituciona
lista. Apesar do nome, o conflito envol
veu também o Mato Grosso (atualmente
Mato Grosso do Sul), Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Sua pequena duração, que
englobou apenas os meses de julho e ou

tubro daquele ano, é um contraste com

a _importância que o movimento teve na

história das revoluções brasileiras.
Como uma resposta paulista àRevolu

ção de 30, o objetivo era a derrubada do

governo provisório de Getúlio Vargas e a

promulgação de uma nova constituição
para o país. A Revolução de 30 havia im

pedido a posse do governador de São Pau
lo, Júlio Prestes, e colocado fim à chamada

"RepúblicaVelha".
No total, foram 87 dias de combates,

(de 9 de julho a 4 de outubro de 1932 -

sendo o último dois dias depois da ren

dição paulista), com um saldo oficial de
934 mortos, embora estimativas não ofi
ciais reportem até 2200 mortos. O último
número inclui uma grande quantidade
de cidades do interior de São Paulo, que
sofreram danos por causa dos combates.

Depois da revolução de 32, São Paulo
voltou a ser governada por paulistas, e,
dois anos depois, uma nova constituição
foi promulgada - a Constituição de 1934.
Foi ao mesmo tempo a primeira grande
revolta contra o governo de GetúlioVargas
e o último grande conflito armado ocor

rido no Brasil, além de ser considerada
_ pelos paulistas como sendo o maior mo
vimento cívico de sua história.

�
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Segundo relatos históricos, os Hashashin eram cerca de 60 mil nó século XI

PELO MUNDO

'1816

Ar:gentinaindependente
No dia 9 de julho de 1816, o Con

gresso de Tucumán declara a indepen
dência das Províncias Unidas do Rio
da Prata, que mais tarde seria deno
minada como Argentina. O processo
para acabar com o domínio da Espa
nha havia começado seis anos antes,
partindo de diversos países, e ficou co
nhecido como a "Revolução de Maio".

1H

Himmler e o nazismo
'"�

A merte do poeta
Em 1980, o dia 9 de julho foi mar

cado pela morte de Marcus Vinícius
de Melo Moraes, que havia nascido
em 1913 no Rio de Janeiro. Além de ter
sido um dos mais populares músicos e

poetas brasileiros, Vinícius era bacharel
em Letras e em Direito e havia ingres
sado na diplomacia em 1943. Dez anos

depois, comporia seu primeiro samba.

Neste mesmo dia, no ano de 1934,
o oficial alemão Heinrich Luitpold
Himmler passa a comandar os cam

pos de concentração na Alemanha.
Ele foi o comandante da Schutzstaffel
(Reichsführer-SS), e um dos homens
mais poderosos do nazismo, atuando
como uma figura chave na organiza
ção -e execução do Holocausto.

NT STE

Arte diária Pizza egípcia
Os italianos usufruem injustamente da fama de inventores da pizza. Na realidade,
ela surgiu há cerca de seismil anos, com os egípcios - acredita-se que eles tenham
sido os primeiros amisturar farinha com água. A novidade acabou indo parar na
Itália, e lá a especialidade se tornou a "comida dos pobres" do sul do país.

Desde o começo, a parte visual do
jornal "O Correio do Povo" foi uma
das preocupações - e as ilustrações,
é claro, são muito diferentes das
utilizadas atualmente. Nesta
edição, do dia 15 de setembro

_ de 1928, a arte ficou por conta
das bordas decoradas e as linhas
.ernbaíxo de alguns títulos.

PIERO RAGAZZI
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PONTO DE VISTA

Jorge 8rognoli,
economista

Campanha Eleições 2010 - Inteligente é votar

Os partidos têm
os seus interesses
nas composições
enemsempre
as vontades
regionais são
determinantes
de .uma decisão.

No
dia 5 de julho os partidos políticos apre

sentaram à Justiça Eleitoral a nominata de
candidatos ao próximo pleito. Embora legí-

. tima do ponto de vista do interesse de cada
um dos cidadãos que oferece seu nome à habilitação
ao voto, de participar do processo eleitoral,mais uma
vez percebe-se que a relação de nomes
contraria a lógica dos números de elei
tores da região. Mesmo com o incre
mento do Colégio Eleitoral, resultado
do período de inscrição de novos elei
tores e de transferência de títulos, é vi
sível que há um descompasso em rela

ção ao que a sociedade deixa evidente

quando várias entidades semobilizam
na busca por um quadro de maior re

presentatividade política à região.
A campanha 'Eleições 2010 - Inte

, ligente é votar, liderada pelo Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul, segue este direcio
namento em seus dois momentos.

Atuando junto com as demais Associações
Empresariais do Vale do Itapocu e com outras en

tidades da sociedade organizada, o projeto teve

na primeira etapa o desafio de motivar os jovens
. eleitores a partir de 16 anos, aptos ao voto se as

sim desejarem, na confecção de seus .documen
tos eleitorais e, ao mesmo, estimular as pessoas
que residem na região, mas mantinham seus· tí-

tulos nas suas cidades de origem, a transferirem
seus domicílios eleitorais. Como resultado, o Co
légio Eleitoral passou a somar um maior contin

gente, portanto, resultado dentro do esperado.
No segundo momento buscou-se sensibilizar

as siglas na adequação das suas relações de no

mes. Ainda que de maneira isolada
há um esforço por partes de algu
mas lideranças de partidos quanto .'
à clareza das propostas apresenta
das pelas entidades que expressam
o sentimento coletivo. Mas entre

concordar com o ideal e tornar

prática esta atitude há uma dife

rença, pois os partidos têm os seus

interesses nas composições e nem

sempre as vontades' regionais são
determinantes de uma decisão.

.

Vale lembrar que a campanha
por definições de quadros para as eleições leva
em conta as funções legislativas. Ou seja, a repre
sentação regional junto à Assembleia Legislativa
e à Câmara Federal.

Na medida em que o cidadão é responsável por
seus atos, resta a certeza de que a sociedade organi- .

zada respaldada por suas legítimas representações
cumpre suamissão de buscar a reversão do quadro
que vem se repetindo e que não condiz com a pu
jança e capacidade econômico-social da região.

"

"

Sindicato do Comércio Varejista de Jaraguá do Sul
83.618.330/0001-72

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todas as empresas associadas, pertencen
tes à categoria econômica do Comércio, para reunirem-se
em Assembléia Geral Extraordinária, na sede do Sindica
to Patronal, sito à Rua Octaviano Lombardi, 100, no dia
13 de julho do corrente ano, às 16:30 horas em primeira
convocação, e em segunda convocação às 17:00 horas,
com quorum previsto nos Estatutos Sociais, para delibe
rarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Aprovação do Rol de Reivindicações do Sindicato Pa
tronal para negociação da Convenção Coletiva de Traba

lho, data baseAGOSTO/2010, a ser remetido ao Sindica
to Profissional;

2. Apreciação e deliberação sobre a proposta do Sindicato
dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, para
elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho;
3. Delegação de poderes à Diretoria/Comissão Perma
nente de Negociação deste Sindicato para negociar os
termos finais da citada convenção, com a Diretoria do
Sindicato. Profissional, bem como a instalação de Dissídio
Coletivo, em caso de malogro das negociações;
4. Contribuição Assistencial Patronal, inclusive na confor
midade do art. 8°, inciso IV da CF;
5. Assuntos gerais de interesse da classe patronal.

Jaraguá do Sul, 6 de julho de 2010
Ivo Ewald • Presidente
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Baile dos' idosos no
Centro de Referência
O Centro de Referência do Idoso infor

ma a todos os idosos que a tarde dançan
te (bailinho) de hoje, às 14h, será na sede
do Centro e não no Parque Municipal de
Eventos, onde acontece normalmente. A

mudança é necessária porque, neste final
de semana, o Parque de Eventos sedia a 3a

Festa do Strudel. Informações pelo telefo
ne (47) 3370-7562.

ABASI\tHO

Distribuição de
roupas hOje

.

Acontece hoje, a segunda distribuição
de roupas da Campanha do'Agasalho de
Guaramirim. Será no salão da Igreja Cató
lica, aolado da Escola São José, no bairro
Rio Branco. As famílias deverão compare
cer no local a partir das 9h para preencher
um' cadastro. Cada membro da família
terá direito a três peças. A distribuição
deve acontecer até às 16h.

xs: (UI l"'$VAI�'"[:i) . � �'"

Evento de canção
estudantil cancelado
Devido ao baixo número de candida

tos inscritos para o 14° Festival da Canção
Estudantil, a Fundação Cultural de Iara
guá do Sul decidiu cancelar esta edição
do evento, que estava prevista para o dia
20 de agosto. A chefe de Eventos da Fun

dação, Miriam Meier, informa que houve

apenas 13 inscrições, o que inviabiliza a

re.alização do Festival este ano.

FESlt\

Banda Cafeinol
no London

A banda Cafeinol apresenta hoje úl
timo show do ano em Jaraguá do Sul. A
.música rola a partir das 22h, no London
Pub, com a presença da: banda Paracha
mas e Serotonina EletroRock. Ingressos
antecipados ao custo de R$ 10, a venda
com os integrantes da banda ou no Pos
to Mime, da rua Reinoldo Rau, no dia e

local, custará R$ 15.
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Feltrin quer implantar 50 núcleos do programa na cidade

P RT
·

Segundo tempo
estará devolta
.às escolas
Programa esportivo deverá ser

reimplantado ainda neste. ano

JARAGUÁ DO SUL

·

A Fundação de Esportes está
prestes a assinar um novo

.

convênio com o governo
federal para implantar
novamente o programa
Segundo Tempo,

Um
termo de compromisso

entre o Ministério dos Es

portes e a FME (Fundação
Municipal de Esportes) já

foi feito, faltando apenas a assinatu
ra do convênio, que poderá ocorrer

ainda neste mês. Serão investidos
no município cerca de R$ 2 milhões

para 18 meses de programa.
O presidente da' FME, Márcio

Feltrin, conta que para a assinatura
·

do convênio faltam apenas alguns
detalhes e, principalmente, a data
da liberação dos recursos. O mu

nicípio quer saber se pode receber
os recursos federais durante o pe
ríodo eleitoral. "Se o dinheiro não

como a contratação de professores",
comenta.

Além dos professores, a FME
deve investir os recursos na compra
de materiais esportivos e na alimen

tação dos participantes. A intenção é

implantar 50 núcleos para o progra
ma e iniciar as atividades até o final
do ano. "Mesmo com a eleição, os

alunos já poderão praticar os espor
tes ainda em 2010", garante Feltrin.

A Prefeitura batalha
para cons�guir os
recursos durante o
período eleitoral.

O programa Segundo Tempo
tem como objetivo proporcionar a

prática de esportes para estudantes
do ensino básico, com aulas fora do

período escolar. Em Iaraguã do Sul,
a proposta foi implantada em 2005
e chegou a ser referência nacional.
O programa deixou de funcionar no
início de 2009, por falta de recursos

oriundos do governo federal.
vier agora, virá em novembro, após
as eleições. Mesmo assim, nós pode- • Giovanni Ramos
remos iniciar o processo burocrático, giovanni@ocorreiodoPovl\.com.br

ARQUIVO OCP
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Vereador provoca
. administração

acompanhar o 'processo para
a assinatura {lo' novo' convê
nio com a Prefeitura. Contente
com o resultado, Leutprecht

,

não deixou de provocar a atual
,.,.,. ............. ,,- atam a fa-

."",,

',,',', '1,) ':"'1
tava at'Fa>

sado por' falta' He prestação dê
contas da minha época. Faltou
é cumprir os prazos para entre
gar os documentos", alfinetou.
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BRUSQUE - BALNEÁRIO CA-MBORIÚ � ITAJAí
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

O
Vale do Itapocu registrou a primeira baixa
na disputa proporcional. O vereador Isair
Maser (PR), conhecido como Dica, confir
mou ontem o declínio de sua candidatura

a deputado estadual.
"Lutamos até o último momento para, que a

composição na coligação proporcional fosse re

alizada de forma justa para todos os partidos,
mas da maneira como foi concretizada dificulta
muito a conquista de uma vaga. Temos que ser

realistas", declarou.
Dico se refere à repetição da aliança majoritá-

Porém .••

,O ex-vereador de Massaranduba Alvair Pedri
ni registrou sua candidatura a deputado estadu
al pelo PSB. Pedrini exerceu mandato na Câmara
ente 1996 e 1999 pelo PMDB. Fiscal do Instituto
de Metrologia de Santa Catarina, ele reside atual
mente em Blumenau, mas deverá pedir votos na
região: Candidata a deputada estadual,pela sigla,

.
a vereadora Natália Petry soube apenas ontem da

participação de Pedrini.

ria na disputa proporcional, colocando o PR junto
com PRB, PHS, PRTB, PC do B, PSDC e PT, o que
diminui as' chances dos candidatos dos partidos
menores, que se tornam mais puxadores de votos

para os petistas do que para si mesmos.
O vereador' também considerou na 'decisão o

número elevado de concorrentes em Jaraguá do
Sul e região. Desistindo, espera contribuir para que
a região .volte a ter representantes, Sem ele, são 12

pretendentes as 40 vagas na Alesc, disputando os

cerca de 157 mil votos do Vale. Para deputado fede
ral, três nomes estão no páreo.

Também'
Para a Câmara Federal, o número de pretenden

tes também já foi maior na região, com as desístên
cias ocorrendo antes do envio do pedido de registro
de candidatura ao TRE. Gilda Alves (PPS) acabou
não tendo seu nome homologado pelo partido.
Dionei da Silva (PT) teve, mas abandonou a disputa
por não concordar com duas candidaturas por Ia
raguá, com 100mil eleitores, atitude que classificou
como irresponsável.

PIERO RAGAZZI

T,ampão'
Segunda suplente, a jaraguaense Niura De

marchi dos Santos .(PSDB) tem pela primeira vez

a chance de assumir a vaga do senador Raimundo
Colombo (DEM), que se licenciou ontem para se

dedicar a campanha para governador. Se Cacildo
Maldaner (PMDB) declinar, a ex-secretária regio
nal exercerá um mandato de quatro meses. Mas,
como é período eleitoral, não pode mais liberar
emenda parlamentar, não pode fazer emenda ao

orçamento e ao PPA...
.

Adin
A prefeita Cecília Konell (DEM) ingressou com

uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade)
contra a lei que obriga a identificação dos veículos

privados a serviço da Prefeitura. O Executivo vetou
o texto alegando vício de origem, mas a Câmara

proniulgou a lei, justificando que a despesa é das

empresas e não do município. A proposta foi uma
iniciativa do vereadorAdemarWinter (PSDB), de
fendendo o aumento da fiscalização.

FALA Aí!
,

Nossa legenda não vai
compactuar com atos
considerados imorais.

CM4D'lDAiGA :lJEI"UfA1l.f)mArm�
'OUtUl$ (IIttm)MI {?":liiiii, ,s:o� IP!
OlmÂ'GDa, IPtlB'IUlt1) If);EEM1IR�
DiPfQ{iOA TliWAlillD'1i11i1S1M1ÇÂ11J

o prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) paga, no pró
ximo dia 15, a primeira parcela do décimo terceiro
salário aos servidores públicos de Guaramirim. A
medida beneficia a 771 funcionários e também a

economia do município, que recebe um incremen
to de R$ 600 mil. Segundo o prefeito, a antecipação
faz parte do seu modelo de gestão. De fato, foi ele
que concedeu o maior reajuste ao funcionalismo

público na história da região, de 27%.

ARQUIVOOCP

. PIERO RAGAZZI

ado
o Tribunal Superior Eleitoral divulga hoje o número oficial de

eleitores aptos a votar no pleito de 3 de outubro. No Vale do Itapocu,
estima-se que sejani em torno de 157 mil eleitores, considerando os

novos títulos e as transferências decorrentes, em parte, da campanha
realizada pela Acijs. No período de 5 de abril a 5 de maio, 5.242 elei
tores fizeram ou transferiram seus títulos para as cinco cidades. Se

gundo levantamento prévio das zonas eleitorais, Jaraguá do Sul tem
101.500 eleitores, Corupá 10.600, Guaramirim 23.771, Massaranduba
11.662 e Schroeder 10.736 votantes.

,G,uia
A Amvali iniciou a en

trega da terceira edição do
Guia dos Municípios do Vale,
do Itapocu, publicação que
objetiva facilitar a vida dos

munícipes através de in �

formações de interesse pú
blico. Os. exemplares estão
sendo entregues nos muni -

'

cípios daAmvali, Prefeituras
e Câmaras de Vereadores
e também em veículos de

comunicação, escolas, en

tidades, poder judiciário e

comunidade em geral.

G
Blumenau tem 200 mil elei

tores e 13 candidatos a deputado
estadual. Jaraguá do Sul tem 100
mil eleitores e o mesmo número
de postulantes.

C.on,tabn�dade
�Empr�

3371-4741

Repúdio' _

"Nós domovimento popular temos quemostrar que o Brasil não está
preso em modelos desenvolvimentistas do século passado, em que a

destruição ambiental era necessária (ou justificada) para o crescimento.
Podemos provar que estamos à frente de nosso tempo, e podemos cres
cer de forma sustentável". A declaração é do presidente daUjam, Agosti
nho Zimmermann, também diretor de Formação da Famesc, que assina
moção aprovada na 4a Conferência Nacional, repudiando as mudanças
no Código Ambiental. O projeto foi aprovado em comissão especial da
Câmara, e ainda precisa passar pelo plenário da Casa e do Senado.
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CHARGE EOrTORIAL

o jeitinho brasileiroFALA BAtxo
e:CON1',tJUA
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Nem
bem a sociedade comemorou a

aprovação da Lei da Ficha Limpa e as

dúvidas sobre o alcance dela aumen

tam a cada dia. Depois de todos os can
didatos terem seus registros efetuados, o que
já é um balde de água fria, agora procuradores
do país inteiro alertam para possibilidade de

fichas-sujas conseguirem levar
a campanha até o fim e até mes

mo se eleger. Para especialistas, a
discussão vai ficar provavelmente
para depois da posse.

Pelo calendário eleitoral, o

Ministério Público e os parti
dos políticos já podem pedir a

impugnação dos registros de políticos en

quadrados na nova lei. Porém mesmo os fi

chas-sujas impugnados pela Justiça Eleitoral
poderão recorrer ao STF (Supremo Tribunal
Federal) para conseguir liminares que os auto

rizem a participar do pleito.
Essa possibilidade foi assegurada com a

entrada em vigor do artigo 16-A da lei 9.504,
criado pela minirreforma eleitoral do ano pas
sado. A regra prevê que "o candidato cujo re

gistro esteja sub judice poderá efetuar todos
os atos relativos à campanha eleitoral, inclusi
ve utilizar o horário eleitoral. gratuito no rádio
e na televisão e ter seu nome mantido na urna

eletrônica enquanto estiver
sob essa condição". Sendo
assim, já é possível prever a
guerra jurídica que será tra
vada. Com advogados dos
condenados recorrendo e

procurando novas brechas,
enquanto isso, o sonho de

dificultar a vida dos maus políticos vai sendo
adiado. Um desserviço para população.

Isso também aumenta a responsabilidade da

Justiça, que terá que ser um reflexo dos anseios
da sociedade e também do eleitor, que deve de
dicar seu voto aos que têm passado limpo e var

rer os maus políticos da vida pública.

ASsoe.
!lOS

AT/�OORES pi

DOLErTOR

Creatina, consciência e saúde!
DOLErTOR...� esde .a recente libera

ção por parte da Anvisa

(Agência Nacional de
_.", Vigilância Sanitária) da
creatina como "alimento para

.

atletas" ,.. e a despeito de todas as

ressalvas e corretas

recomendações da
'entidade simultâ
neas ao anúncio
da decisão -, proli
feram na internet
e até mesmo em :

alguns veículos de

comunicação, in

formações desen
contradas e equivo
cadas sobre o tema.

Assim, é muito importante que
a população tenha informações
corretas sobre o QSO adequado
da substância.

A administração da creatina é
indicada apenas para atletas de
alta performance, cuja ativida
de física seja a principal em seu

cotidiano. A Olimpíada de Bar

celona, na Espanha, em 1992, foi
o marco de seu uso regular para
jogadores de esportes coletivos,
nadadores e os praticantes das
distintas modalidades do atletis
mo. A substância, derivada dos
aminoácidos arginina, ornitina e

llsína, é produzida pelo próprio
organismo humano na propor
ção necessária ao metabolismo
e à boa saúde. Também está pre
sente nas carnes. Portanto, não

precisa ser ingerida artificial
mente, nem mesmo pelos fre

quentadores de academias e pes
soas que praticam esportes ou

quaisquer atividades físicas re-

gulares. Aos atletas profissionais _

a ingestão pode ser recomenda
da, em especial em competições
que exigem elevado esforço físi
co em curto período de tempo.

Consideradas todas essas

Carta aberta à populaçao
de Jaraguá do Sulpremissas, é pre

ciso entender a re

solução da Anvisa
como uma forma
de regulamentar o

uso da creatina e

também das barras
de proteínas e repo
sitores energéticos,
de modo a evitar o
seu uso indiscrimi
nado e desordena

do. Como alerta o próprio órgão
na matéria da regulamentação,
"esses produtos não substituem
uma alimentação equilibrada e

seu consumo deve ser orientado
por nutricionista ou médico".

Ninguém deve começar a to

mar indiscriminadamente a crea

tina, a cafeína e outros repositores
energéticos, pois podem provocar
problemas à saúde quando usa

dos em excesso. O seu acúmulo
no organismo costuma provocar
problemas renais e no fígado, au
mento de peso e retenção de água.
Agora que o produto é "alimen
to" e não "remédio", tomando-se
menos exposto à fiscalização da
Anvísa, cabe ao consumidor evitar
o uso equivocado. Mais uma vez,
evidencia-se que a consciência é a

principal fiadora da saúde.

"
Consideradas todas

f\ • ,

essas premissas, e
preciso entender a
resolução da Anvisa
como uma forma de
regulamentar o uso

da creatina.
N ó,s, .estud�ntes �o En�ino. Médio do Co

légío Mansta Sao LUIS, vimos por meio
desta carta aberta, convocar a popu
lação

.

jaraguaense a refletir conosco

sobre uma importante questão mundial: o uso

racional e solidário dos bens naturais, que tanto

c?nforto nos proporcionam.
O que nos move a esta mo

bilização e ação coletiva é a pre
sente Campanha da Fraternida
de, que neste ano traz Economia
eVida como tema.

Consideramos que, ao deixarde
adotar, como indivíduos, ações co
tidianas e corriqueiras, quem sofre
é apopulação.Vivemos emuma co

munidade e, como tal, tudo o que
fazemos afeta o nosso próximo.

Por isso, convidamos o povo
jaraguaense a adotarmedidas simples e cotidia

. nas que possam levar nosso município a uma
economia efetiva e, desta forma, fazermos nossa
parte para o bem do Planeta. .

Eis algumas ações que propomos:
- Racionar sistematicamente nosso bem mais

precioso, que mantém viva nossa humanidade, a
água, através de banhos menos demorados, ma
nutenção de canos e torneiras para que vazamen
tos sejam evitados, além de aproveitamento das

águas da chuva ou de máquinas de lavar para a

limpeza de quintais e calçadas.
- Não manter, em nossos lares, tantos apare-

lhos eletrônicos ligados ao mesmo' tempo como

ar condicionado, televisão, computador, entre

outros, pois isso sobrecarrega o Sistema de Dis

tribuição de Energia do município.
- Substituir o uso do automóvel pelo uso da bi

cicleta, do transporte público ou mesmo do exer

cício físico, quando isso for possível e viável, para
que seja diminuída a emissão de

gases poluentes na atmosfera.'
Com estas simples medidas,

além de termos reduzido nosso

orçamento doméstico, contri
buiremos para o equilíbrio de
nosso meio ambiente; se sou

bermas equilibrar o que gasta
mos e separarmos do que real
mente necessitamos, a diferença
será notada por cada habitante.

Nós, cidadãos jaraguaenses,
devemos ser também exemplo para nossos gover
nantes, pois tudo o que o Poder Público economi
za pode, e deve, ser investido em saúde, educação
e moradia. Vamos usufruir dos recursos naturais e

das maiores invenções humanas com consciência
e limites. Pequenas atitudes podem garantir um
melhor futuro para nossos filhos. Vamos nos tor

nar uma cidade-exemplo, na qual saibamos o que
é preciso e necessário para o bem comum.

.

Moradores de Iaraguá, "se liguem"! Com pe
quenas atitudes, mudamos o mundo.

"

"
Vamos usufruir dos
recursos naturais
e das maiores

invenções humanas
com consciência

e limites.

"

OlgaMaria Si/veria Amâncio,
professora e presidente do Conselho
Regional de Nutricionistas - 3a Região

São Paulo/Mato Grosso do Sul

Alunos do 2°ano do ColégioMarista
São Luís deJaraguá do Sul
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Decisão sobre festa
, .

naproxnna semana :1
Reunião debateu organização do evento deste ano
JARAGUÁ DO SUL

Uma reunião na

Fundação Cultural,
na tarde de ontem,
debateu os detalhes'
sobre a organização da
Schützenfest deste ano.

ACSTVI (Associação dos
Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Ita

pocu) saiu do local com
três propostas sobre o formato
da festa. O presidente da asso

ciação, Celso Hille, vai se reunir
, com os presidentes das 16 socie-

Terceirização
da festa está
descartada

De acordo com Souza, a con
tratação de uma empresa para
organizar a festa, 'como aconte

ceu no ano passado, está descar
tada. Na edição de 2009, a ges
tão da Schützenfest foi realizada

pela Fábrica do Shaw. O prejuízo
motivou a abertura de uma CEI

(Comissão Especial de Inquérito)
pela Câmara de Vereadores em

dezembro do ano passado para
.

apurar as irregularidades.
Para o presidente da Funda-

'ção Cultural, os problemas na

organização da. edição de 2009
aconteceram' porque não houve,
entre a Prefeitura e a associação
das sociedades de tiro, uma dis
cussão mais ampla sobre como

a Schützen seria. "Já existia um

modelo pronto, não conversa
mos sobre a festa como estamos

fazendo agora", justificou.

dades na próxima segunda-feira
para decidir qual será a partici
pação da entidade na festa. Ele
não confirmou o envolvimento
da associação na organização do
evento, mas sinalizou positiva
mente sobre esta possibilidade.
"Não posso dar 100% de certeza

que a festa vai acontecer, mas

acredito que seja possível sim
que ela aconteça", comentou.

Bem mais otimista, o pre
sidente da Fundação Cultural,
Jorge Souza, disse que o for
mato da festa será decidido na

que 'tempo' não será obstácu
lo para impedir que a Festa dos
Atiradores aconteça..

.

"Tanto a fundação quando a

associação tem interesse em re

alizar a Schützen. E vai dar tem

po tranquilo de organizar tudo
.' até outubro", garantiu. Segundo
Souza, por enquanto apenas
duas das 16 sociedades de tiros

.

descartaram a participação na

organização da festa. Elas ale

gam o desgaste ocorrido na edi

ção de- 2009, quando o evento
deu prejuízo de quase R$ 500mil.

próxima terça-feira, quando a

Prefeitura e a associação irão se • Daiane Zanghelini
reunir novamente. Ele garante ·geral@ocorreiodopovo.com.br

No ano passado, Festa dos Atiradores teve prejuízo de quase R$ 500 mil

PROPOSTA É QUE FESTA DOS ATIRADORES TENHA DURAÇÃO MÁXIMA DE SEIS DIAS

Sociedades querem duração menor
Segundo o presidente da As- memoração aconteça de 13 a 17 de ACSTVI antes de a comemoração

sociação dos Clubes e Sociedades outubro, totalizando quatro dias. ser transferida para a Sociedade
de Tiro, a Fundação Cultural suge- Hille disse que a associa-Aliança, em 2008.
riu duas datas para a realização do ção tem interesse em participar "Já descartamos a duração de
evento: de 7 a 12 de outubro (seis da organização da festa, desde 11 dias porque não há mais tem
dias) ou de 7 a 17 de outubro (11 que a entidade tenha o controle po hábil para organizar. Queremos
dias). Já a sugestão da associação -, para planejar a estrutura. Citou que a Schützen tenha menos dias

que prefere uma festa com menos a Schützenfest de 2007, quan-' paraquesejamaisplanejadaenão
t��p� .<!� d�ç�o � ,���� q,!�. � �q� i t ; .�?i}! �1!��9 i fr}- �r9�l)._jfê�d_q :R���r. t i<J�iPlr)H�?;'��S���Ç�I}WH; ; z - ;
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I

,. Programação de aniversário foi apresentada na manhã de ontem.

I Homenagens marcam festa
dos 134 anos de Jaraguá

I
Um calendário extenso e

com eventos para toda a famí�
lia. Assim será a programação
do aniversário do município
de Iaraguá do Sul que no pró
ximo dia 25, completa 134
anos. A agenda, que contem
pla todo o mês de julho, in
cluí apresentações culturais,
exposições, atividades recre

ativas para as crianças, bailes
e gastronomia típica. Um dos

destaques é a Festa do Strudel,
que acontece neste sábado e

domingo, no Parque de Even

tos, a partir das 16h.
Enfie as bandas que se apre

sentam no município no mês
do aniversário estão: Tribo da
Lua, Alta Rotação e Portal Gaú
cho. "Será um aniversário dife
rente, em que vamos resgatar as
raízes de Iaraguá do Sul", desta
ca o presidente da Fundação

Cultural, Jorge Luiz de Souza.
No total, são 45 ações incluin
do os eventos que têm apoio da
Prefeitura, que totalizam inves
timentos de R$100mil.

Uma das mudanças é que
o tradicional desfile cívico no

Centro não vai acontecer nes
te ano. Segundo a Fundação
Cultural, a medida foi um pe
dido das próprias entidades

que participavam da apresen
tação. A programação com

pleta pode ser acessada atra

vés do site da Prefeitura (wWw.
jaraguadosul.com.br) .

Campanha quer tirar
.moradores. das ruas

Dignidade no lugar de uma es

mola. Essa é a ideia da Campanha
"Não dê Esmola, dê oportunidade",
promovida pela Secretaria do De
senvolvimento Social, através do
Centro de Resgate Social. Uma das

ações do projeto acontece neste

sábado, das 9h às Uh, quando ser

vidores da Prefeitura vão distribuir
2,5milpanfletos no Centro da cida
de com orientações sobre o Centro
de Resgate Social. O material tam
bém tem a intenção de conscienti
zar a população a não dar esmolas
para não incentivar a permanência
de pedintes nas ruas.

O movimento também já
,.ip���o�. �e�. 'pla�,�� em pontes,

viadutos e praças com a frase: "É
proibido se instalar nesta área.
Procure o Centro de Resgate So
cial para ter um abrigo temporá
rio". Placas com a frase "Não dê
esmolas, dê oportunidade" foram
colocadas em 12 .semãforos.

O Centro de Resgate Social fun
ciona no bairro Jaraguá Esquerdo.
E desde que surgiu, em 2006,. o
número de pessoas abrigadas tem
porariamente na casa passou de
míl..Todos recebem cuidados de

higienepessoal, têm um local para
dormir, recebem roupas e calça
dos, têm três refeições diárias, e são
atendidos por psicóloga, assistente
social e terape�t,����paci9,n�k. -, t
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Universo TPM

Elijane Jung 1'1
BISCOITO
DA SORTE

,

I Esteja pronta para uma

surpresa agradável.

Chora mesmo...

Existem
alguns passos básicos a serem

dados quando se leva um fora. São
fases pelas quais toda mulher passa
e que são, até mesmo, saudáveis para

as futuras relações. Odiar o desgramado é a

primeira coisa que a abandonada faz. E xin-

_ . . .. .

ga, blasfema e fala mal dele até para o padre.
Nao que ISSO seja bonito, mas que é assim é. Fazer o que? Mulher também

. chora feito uma condenada quando leva um pé, não chora? Então, isso faz

be�, assim como também faz bem tentar resgatar aquelas amizades que você
mero que esqueceu enquanto estava com o maledeto. Por fim, aquele desespe
ro em arranjar logo outra pessoa, seja para se Sentirmelhor, seja paramostrar
para o ex o seu poder, isso sim épéssimo, amiga. Amelhor coisa a fazer é ir

devagar, se refazer inteira para só então se envolver novamente. .

BA!
Na hidratação dos lábios. Nessa es

tação do ano, eles costumam ressecar e,
além da aparência desagradável, acabam
doendo. E se você pensa que um gloss
resolve, esqueça, pois eles duram 'pouco,
têm fixaçãomenor emuitas vezes acabam
ressecando aindamais. Prefira batons com
hidratante e manteigas de karité e cacau.

Se joga numa bocamacia, meu bem!

ECA! ABANDONA
A cintura super baixa. De

acordo com algumas publica
ções conceituadas de moda,
não apenas a cintura super
alta é a queridinha da vez,

como. as calças tradicionais
de cintura média estão super
liberadas. Abandona essa cin
tura lááá embaixo ...

DIVÃ COM SIRlEY APARECIDA STEIN
EU SOU: prestativa. Pé no chão. Muito observadora. Fe- .�,

liz. NA MINHA BOLSA NÃO FALTA: um terço e os telefones
'

".\;
dos amigos. QUERIAQUEOMUNDO: fosse feito de pessoas

fJ se.....",,,' ..(.J... .,..

mais sensíveis e humanas. DESEJO QUASE SECRETO: co- ,

nhecer omundo, começando por Santa Catarina e encerran- .

do no Egito. NÃOVIVO SEM: amigos. APLAUSOS PARA:meu

marido, meu companheiro há 33 anos. VAIAS PARA: fofocas
e mau humor. DESNECESSÁRIO É: sofrer por antecipação.

1,,::,:�';""',4<,�.

UM FIlME: O Curioso Caso de Benjamin Button e O Menino
do Pijama Listrado. UM ENDEREÇOVIRTUAL: minha caixa
de emails. Está sempre cheia... UM LUGAR PARA COMER:
restaurante commúsica ao vivo. O QUE BEBER: água. 2.litros
por dia, no mínimo. O QUE FALTANOS HOMENS: sensibilidade. O QUE SOBRANAS MULHERES:

�siedade, principalmente ao quererem um corpo perfeito. SONHO DE CONSUMO: viajar sem des
tmo. UMADIVA:Maria, mãe de Jesus. NATPM EU: procuro ser o mais natural possível. A fórmula do
amor é: viver o hoje e amar-se incondicionalmente. Só assim saberemos amar ao próximo.

LORD CAFA RESPONDE
P: Cafa, abri meu negocio próprio e contratei um funcionário, a princípio, pelo currículo e perfil

do rapaz. Passados alguns meses de trabalho em conjunto rolou certa química e agora me encontro

num beco sem saída: devo aceitar os cortejos do moço e me envolver com meu próprio funcionário?
R: Vamos ver: Você é casada? Ele é? O envolvimento de vocês pode resultar num problema'para

o seu negócio? Se qualquer uma das respostas for sim, fica aqui meu conselho: demita o moço já!
E contrate uma garota ou então, outro rapaz, dessa vez, menos afortunado esteticamente, ok? E

manda bala no teu negócio!

CONSULTE-NOS PARA OUTRAS
.

. • �

FORMAS DE PAGAMENTO!
•

Notebook'Toshiba U505 PINK
Processacor- Intel® Core 1M i3 ( 2.13GHz)
HO 500GB SATA 5400rpm
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela -13,3u
OVO Super Multi OVO-RW
Velocidade do Wireless - Integrated 802.11 b/g/n .

Placa de Vldeo Intel® Graphics Media Accelerator HO
USB • 2 portas USB 2.01 HOMI
Webcam 1.3 MPIXEL

Notebook ASUS K52J
.

Processador- Intel® Core™ i3( 2.26GHz)
HD 640GB SATA 7200rpm
Memória RAM - 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela -15,6" HO (1366x768) LEO backlight
OVO Super Multi OVD-RW
Velocidade do Wirefess - Integrated 802.11 b/g/n
Placa de Video ATI Radeon HO 5470 (1 GB dedicado) OOR3
USB - 3 portas USB 2.01 HDMI
Webcam 1.3 MPIXEL

R$ 4.100,00 à vista

OU 1 +5 s/juros
(cheque)

Notebook Toshiba A505
Processador -Intel® Core™ i7-720QM(1.60GHz)
HO 500GB SATA 7200rpm .

Memória RAM • 4GB OOR3 1066 MHz SORAM
Tamanho da tela - 16,4" RESOLUÇÃO 1680 X 975
OVO Super Multi DVO-RW
Velocidade do Wireless - Integrated 802.1' 1 b/g/n
Placa de Vídeo 1 GB GODR3 NVIOIA® GeForce® GT
330M
USB - 3 portas USB 2.0 /HOMI
Webcam 1.3 MPIXEL

RS 3.490,00 hista

ou 1 +5 s/juros
(cheque)

RS 3.290,00 à vista

OU 1:+-5 s/juros
(cheque)

• Garantia de 1 ano balcão. • Assistência técnica especializada em notebooks. • Mediante aprovação de crédito.

JARAGUÁ DO SUL - Rua Reinoldo Rau, 67 I Centro I 47-3273-6859 JOINVllLE - Rua Blumenau, 735 América I 47-3455-0220
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Tablado será finalizado hoje, e empresas começam a chegar no sábado

Quadraesportiva
vírapalcopara

, .

gerarnegooos
Feira, que está na 12a edição,
terá participação de 78 empresas
A Arenà Multiuso já está
Quase pronta para receber
as empresas que farão
parte da Expo 2010.

os
estandes estão monta

dos, só o que falta é ter

minar a colocação do
tablado que irá reforçar

o espaço na edição deste ano. A
outra novidade na estrutura é o

aumento de ummetro na largura
do corredor entre os expositores,
mudança que deve impedir a

aglomeração do público princi
palmente no sábado e no domin

go - dias que o evento recebe o -

maior número de visitantes.
Ao todo, serão 3.172 m2 de

área ocupada, entre 112 estandes
internos e outros dez que ficarão
na área externa da Arena. Todos
eles serão ocupados por 78 em

presas das áreas industrial, de

serviço e de comércio de todo o

Vale do Itapocu. Segundo o coor

denador da Expo e diretor de ne

gócios da Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas do

,r,

Vale do Itapocu), Iürgen Joesting,
a exposição já é a maior do gêne
ro em toda a região.

As empresas, que começam a

organizar o espaço a partir deste
sábado, devem fechar cerca de R$
10milhões em negócios - R$ 2 mi
lhões a mais do que.em 2008. "O
evento é o principal, mas na verda
de essas negociações continuam
acontecendo -daqui· a seis meses,
até um ano. Esse é só o começo,
isso tudo ainda acaba gerando
empregos", ressalta o coordenador.

-

ORGANIZAÇAO
O planejamento da Expo 2010

começou já em 2008, com o fim
da última exposição. A equipe,
formada por sete comissões, é a

mesma que organizou o evento
há dois anos atrás. A intenção
principal é garantir o suporte ne
cessário ao grande público deste
ano, que deve,superar os 43 mil
visitantes da última edição.

"
As negociações '

continuam acontecendo
daqui a seis meses,
até um ano. Esse
é só o começo.
JÜRGEN JOESTtNG,

COORDENADOR DA EXPO 2010

"

Atrações também
para as cpianças
_

Como o objetivo é pro
mover o entretenimento para
toda a família, haverá ainda
um espaço de recreação in

fantil, intervenções teatrais,
apresentações de mágicos
e uma atração especial' para
cada dia, começando na

sexta-feira: desfile de moda,
show de aeromodelismo! dia

"

da gelatina e dia ao sorvete.

Geral 9

GOL Recicla arrecada
5,5 toneladas de eletrônicos

O segundo carregamento de
lixo eletrônico arrecadado com

a campanha CDL Recicla foi re
alizado ontem, na Arena Iaraguá.
Nesta etapa, a quantidade che
gou a 5,5 toneladas, 0,9 amais do
que' no primeiro carregamento,
quando foram arrecadadas 4,6
toneladas de restos eletrônicos.

O volume é resultado de uma

coleta promovida em 21 pontos
diferentes da cidade, que incluem
peças de computadores e telefo
nes celulares usados. "Ações des
se tipo são muito importantes.
Esse lixo não pode ser jogado em

qualquer local por causa do fisco

de contaminação", ressalta o pre
sidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas,Wanderlei Passold.

O projeto começou em abril
deste ano, e não tem data prevista
para terminar. Através do apoio de

órgãos como a Fatma (Fundação do
Meio Ambiente de Santa Catarina)
e a Fujama (Fundação Jaraguaen
se do Meio Ambiente), o lixo acaba

chegando ao destino ecologica
mente correto. Os monitores dos

computadores são encaminhados
para uma empresa em São Paulo,
enquanto os outros materiais vão

para umaempresa deFlorianópolis,
que separa os equipamentos .

• COMO PARTICIPAR
• O QUE DOAR: CPU, monitores,

,

mouses, teclados, impressoras,
placas eletrônicas, processadores,
nobreak, estabilizadores,
aparelhos celulares e baterias.

PONTOS DE COLETA:
• Centro - Studio FM, CDL, Breithaupt,
Unimed, Marangoni Celulares

• Rio Cerro - Breithaupt, Malwee e

Parque Malwee

• Água Verde - Posto Marcolla
• Czerniewicz e Amizade - Amizade
Materiais de Construção

• OUTROS LOCAIS: Supermercados
Figueira, Olamar, Lili e
Bértoli, Santos Materiais de

Construção, Posto Mime
da Tifa Martins, Monteiro Auto

Center, Valtec Informática,
Rádio Brasil Novo.

lixo eletrônico arrecadado terá destino ecologicamente correto

Processo seletivo para
,

merendeiras abre dia 12
Entre os dias 12 e 16 de julho,

a Secretaria da Educação de Jara
guá do Sul recebe inscrições de

quem quiser participar do pro
cesso seletivo para a admissão de

pelo menos cinco merendeiras -

o número de contratações pode
aumentar durante o processo.

O trabalho é temporário, de
40 horas semanais, e oferece um
salário de R$ 840,74, além de au
xílio transporte e alimentação.
Entre os critérios de avaliação
estão fatores como experiência
e cursos na área de alimentação .

Segundo a gerente de ad-

. SE8VIÇ
O QUE: Expo2010
QUANDO: 14, 15 e 16 de julho,

.

das 18h às 22h.17 dejulho, das
10h àS 22h. 18 de 'Julho, das l'Oh '

às 20h. ONDE: Arena
PROGRAMAÇAO COMPLETA:

• Bruna Borgheni wwy!�expo2010.c.o,m�br.
Entrada franca'

bruna@ocorreiodopovo.com.br .

• • - ••••• - ••• ,.. •••• ••••••••••••••• ��.�•• ���.��� �����_��.'� •. �. �••• � � I •• _ ••• ��.�.����������������������

ministração escolar, Eliane
Roberti, os resultados serão

divulgados no dia 20 de julho,
e as primeiras escolhidas, que
começarão a trabalhar no iní
cio de agosto, serão contatadas
a partir do dia 23 de julho.

Para se inscrever, é preciso
ter pelo menos 18 anos, ter o

ensino fundamental completo
e ser brasileira nata ou natura
lizada. Os documentos para a

inscrição podem ser encontra
dos no site educacao.jaraguá
dosul.com.br ou pelo telefone
(47) 2106-8123.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado automobilfstico
,\

A indústria automobilística brasileira co-
memora os resultados do primeiro semestre
que confi_rmaram um crescimento de 9%

nas vendas. No período, 21,6% das 1.579085
unidades comercializadas levam a marca

Fiat enquanto a Volkswagem segue como

segunda colada com 21,3% do mercado. A

diferença foi de apenas 500 unidades. So
madas as vendas da GeneralMotors -19,1%
- e da Ford - 10,5% - nota-se que cerca de
três quartos do mercado estão nas mãos

destas quatromontadoras.

Agronegócio salva
Em um momento de crescimento

das importações o que está salvando o

superávit da balança comercial - para
variar - é o agronegócio.Apenas os cinco
principais produtos já somam neste pri
meiro semestre um crescimento de 22%

em relação ao ano passado, somando
. US$ 22,9 bilhões. O resultado só não foi
melhor por causa do principál produto
- o complexo soja - que cresceu em um

ritmo menor. O destaque foi o setor de
carnes que não só teve crescimento em

volume como também em preços o que
resultou em crescimento de incríveis
42% no período.

Mercado"Regional

Lourival Karsten

Previsão do FMI
O Fundo Monetário Internacional elevou ontem a

previsão de crescimento econômico global em 2010,
citando robusta expansão na Ásia e renovada demanda

privada nos Estados Unidos, mas alertou que a crise de
dívida da zona do euro é um grande risco à recuperação.
O prognóstico mundial foi revisado para 4,6%, ante o ce

nário feito em abril de 4,2%. A previsão para a expansão
global em 2011 foimantida em 4,3%. As maiores revisões

para cima foram para as economias emergentes. O prog
nóstico para o crescimento do Brasil em 2010 foi eleva
do em 1,6 ponto percentual, ficando em 7,1%. O FMI

também revisou o cenário para aChina, para avanço de

10,5% neste ano, ante visão anterior de 10%. O Fundo
manteve sua previsão para o crescimento da zona do
euro neste ano em 1%.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR .

•
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESAN1l\CtUARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecanO 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento:09:00h 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 possibilidade de oferecimen
to de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitareem), ou pagareem) sereem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, "tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 150629 Sacado: 2397-B. LOTTI COMERCIO DE PROD CNPJ: 08.175.349/000 Cedente: COWMBUS

MClGNNONDOBR IlDA CNPJ: 04.095.679/000 Número doTítulo: 2398A Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento: 18/06/2010 Valor: 1.146,46 liquidação após
a intimação: R$IQ,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150918 Sacado: ABSTRATO ESTOFADOS IlDA CNPJ: 05.253.288/000 Cedente: PARANA INDUSTRIA
DE PAPEIS IlDA CNPJ: 07.492.766/000Número doTítulo: 1067/ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/06/2010 Valor: 1.314,17 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150970 Sacado: ANTONIO MARCOS PINHEIRO CPF: 028.577.439-55 Cedente: F M PNEUS LIDA

CNPJ: 81.374.845/000 Número doTítulo: NC2242/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 28/06/2010 Valor: 100,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150608 Sacado: COMERCIAL ROUPAS NR CNPJ: 80.418.676/000 Cedente: UNIBANCO - UNIAO DE

BANCOS BRASILEIROS SA Número do Título: 4016/04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 25/06/2010 Valor: 781,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150427 Sacado: IMAGEM IND ECOM DEGELO IlDA CNPJ: 05.412.608/000 Cedente: ORGANIZCON
TABEIS REIS GUMZ SC IlDA CNPJ: 79.922.308/000 Número do Título: 698-05/2010 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 18/06/2010 Valor: 170,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 . ,

Protocolo: 150882 Sacado: JOAO SANTOS DA CRUZ CPF: 821.733.039-53 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-CEI.

CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131013112 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresen
tante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 05/03/2008 Valor: 1.531,90 liquidação
após a intimação: R$lo,40, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10;40

Protocolo: 150276 Sacado: KATIA CRISTINA HORNBURG CPF: 850.941.299-53 Cedente: JORDAN ENUA CO-
MERCIO DE CALCADOS CNPJ: 07.666.391/000 Número do Título: 850086 O Espécie: Cheque
Apresentante: JORDAN E JUUACOMERCIO DE CALCADOS DataVencimento: 22/12/2007 Valor: 97,25
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 150939 Sacado: LEIlCIA SEEPERD GLOGUER CPF: 010.729.560-12 Cedente: COMERCIO E DISTRI
BUIDORA DE C01':JFECCOES E QUAD CNPJ: 78.532.553/000 Número do Título: 02 Espécie: Duplicata deVenda

Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
20/06/2010 Valor: 1.018,00 liquidação após a intimação: R$1D,40, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$1O,40

"

Protocolo: 150498 Sacado: MARCEWAUGUSTO POU CPF: 502.254.800-34 Cedente: UCIANO ROBERID MIG

NONI - ME CNPJ: 02.715.055/000Número doTítulo: PSS3257-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 25/06/2010 Valor: 3.048,69
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150905 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB.DE PROD. CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: ACEVEDO &

DAllAGNOLI1'DA CNPJ: 73.604.548/000Número doTítulo: 74246/33 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ SA. DataVencimento: 18/06/2010 Valor: 1.872,60

•

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

Protocolo: 151011 Sacado: ODINIR KLEINDISTRIBUIDORA - ME CNPJ: 78.813.987/000 Cedente:AGM COMER
CIO DE PRODUTOSAUMENTICIOS I1'DA EPPCNPJ: 03.518.465/000Número doTítulo: 000325/1 Espécie:Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 30/06/2010 Valor:

284,50 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Pi-otocolo: 150891 Sacado: ROMEU COElHO CPF: 009.143.789-02 Cedente: COMERCIO DE.ENXOVAIS D'ORO

IlDA CNPJ: 75.390.716/000 Número do Título: 000029 9 ESpécie: Cheque Apresentante: COMERCIO DE EN

XOVAIS D'ORO J_lDA DataVencimento: 15/05/2010 Valor: 742,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150507 Sacado: SALATIELFERREIRADEOUVEIRA CPF: 164.622.808-16 Cedente: SEGMILDISTRDE

EQUIPS DE SEGURANCA ELETRO-ELECNPJ: 03.658.187/000 Número do Título: 000195B Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 04/06/2010 Valor: 403,32
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 150637 Sacado: THE BEll EVENTOS LIDAME CNPJ: 07.215.044/000 Cedente: GETULIONIW NO
GUEIRA LENZI CNPJ: 82.739.434/000 Número do Título: 127445 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/06/2010 Valor: 267,32 liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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em duas vítimas
Em um dos casos, homem de 22 anos perdeu a carteira com R$ 1,5mil e todos os documentos

"JARAGUÁ DO SUL

Nos últiinos dois dias, a
Polícia Militar registrou
dois casos de golpe do
achadinho. As' vítimas
perderam mais de RS 1 mil.

garantia de que ele iria ao local
combinado e, demonstrando con

fiança, deixou com a vítima o falso

pacote de dinheiro.

segundo a Polícia Civil, cerca
,de dez c,sesde ,estelionate,I ,,', .. ,:, .'. ,,',

são registrados todos os
,',"

meses'na Delegacia, da'
Comarca, amaioria,del�s em,n

épocas del'pagamento.
'I

Somente depois de ir ao local
marcado e não encontrar o golpis
ta é que ohomem percebeu que
havia sido enganado. Dentro do

envelope havia uma nota de R$
50 e vários papéis em branco. Em

troca, a vítima deu ao golpista um
celular e R$ 1 mil em dinheiro.

Por volta das 14h20 de ontem,
um homem de 22 anos perdeu a

carteira com R$ 1,5mil em dinheiro

e todos os documentos no mesmo

golpe. A ocorrência aconteceu na

rua Gumercindo da Silva, a poucos
metros deurnaagênciabancária.

• Daiane Zanghelini
dai_,ocorreiodopovo.com.br

PREVISAO DO TEMPO

primeira ocorrência foi

registrada por volta das
16h30 de quarta-feira, na '

rua Marechal Floriano

Peixoto, centro.Após sacar o paga
mento em uma agência bancária,
o homem de 26 anos ajuntou um
envelope - supostamente cheio de
'dinheiro - que um golpista deixou
cair propositalmente.

Nisso, um segundo golpista
ajuntou o pacote e se aproximou
da vítima, sugerindo que eles re

partissem o dinheiro. O estelio

natário convenceu o homem de

combinarem um lugar mais dis

creto para se encontrarem e divi

dir o dinheiro, com a justificativa
de que o dono do envelope pode
ria voltar ao local. Para isso, pediu
uma quantia em dinheiro como

INSTABILIDADE
EM se
Tempo fica instável,
nublado e com condições
de chuva isolada em

SG, especialmente
entre a tarde e noite.
Temperaturas
diminuem à noite.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SÁBADO

Mí�:15°C �
MAX: 19°C

DOMINGO

"MíN: 15°C
MÁX: 22°C

SEGUNDA

6MíN: 16°C
MÁX: 27°C

FIM DE SEMANA

Tempo varia nas

regiões de SC
Fim de semana começa com

chuva isolada no AltoVale do Ita

[aí, Planalto Norte e Litoral Nor

te. No decorrer do sábado, o sol

aparece entre nuvens em todo o

Estado. No domingo, o solmarca
presença em se. À tarde as nu

vens aumentam com chuva iso

lada no Oeste eMeio-Oeste.

60Ô
Ensolarado PilI'Gialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

TENDÊNCIA
Chuva e declínio
da temperatura
A previsão para os próximos 15 dias

de julho 'é de alteração do padrão atmos

férico, que vem ocorrendo nas últimas

duas semanas, e as chuvas devem voltar a

ocorrer com mais frequência em se. En

tre os dias 12 e 13, uma nova frente fria

deve passar pelo litoral catarinense.

FASES DA lUA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Marechal Deodoro, 1550

'VALOR VÁLIDO PARA COMPRA
APENAS DO CIMENTO COM O FERRO.
NÃO É POSSIVEL COMPRAR
SI!PARADAMENTE PELO MESMO VALOR.

FECHADURA
3F ROSETA
INOVARE

FECHADURA
3F EXT. 7117/1048
ÉPOCA

FECHADURA
3F EXT. QUADRADA
AUDACE

-

....
-

KIT 50Ft 80CM
BALCÃO + ESPELHO
+ PIA

PQRCELANATTO
RETIFICADO
24X61CM

10DAS /loS LMAGeNs SÃo DE CARÁ"TER tvIéRAMENfE ll.l.JSTRAlIVAS. PROMOÇÃO VÁUDA ATÉ 30/09/2010 OU ENQUANTO OURAR O ESTOQUE. ESTÁ PROMOÇÃo PODERÁ SER� SEM AVISO PRÉVIO. lODOS OS PRODUTOS ESTÃO NA cONOIÇÂo À VISTA.
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FINANCIAMENTO EM ATÉ 120 MESES

CAIXA
CONSTRUCARDBradesco
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INT + TOMADA
MECTRONIC
NOVO PADRÃO

SUPER BONDER
ORIGINAL
3GR

LÂMPADA
TASCHIBRA JS!'
3U lSW �I

...

CASCOLA TRAD..,
'SI TOlUOl
2,8KG

PLAFON
QUADRADO
30CM - CROM
BLUMANAU

�• • i·

TRENA EMBORRACHADA
CI 3 TRAVAS
SX19MM

PLAFON
REDONDO
2SCM - CRISTÀl
BlUMENAU

EXTENSÃO TOP
CARRETILHA
3MT

SILlCONE J
�. ,

TRANSPARENTE _.- FJ270Ml

ESPUMA
EXPANSIVA
SOOMl

'PISO FOREST
ARLON 3SXS7

PISO
ROCHAGRES
35X3SCM

PISO VINIUCO
EM MANTA
ROLO CI
2MLARG.
KOMLOG

PISO
ROCHAFORT
X43

I I

.!l� �� ��� � � ___
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Do leitor
"Moa, saiu nos jornais sema

na passada que o CDL - Clube
de Diretores Lojistas - lançou a

campanha de Natal e vai inves
tir mais dinheiro em decoração .

. Pergunto: Será que eles irão dar

preferência para as empresas da'
região de Jaraguá ou repetir o fei
to ano passado e destinar só para
Ioinville?" Ana Lucia da Silva.

"
A lealdade refresca a

consciência, a traição
atormenta o coração.

MARQUES DE MARICÁ

"

Pura maldade
Cá entre nós é muitamaldade

dá pessoa que está repassando
pela rede um e-mail contra uma
imobiliária de Jaraguá. Vamos
combinar? De duas uma: Ou é

inveja pelo sucesso da empresa
ou não tem escrúpulos mesmo.

Pois todos são inocentes até que
se prove o contrário.

NAS RODAS
• Uma gatorra que andase
destacando em nossos melhores
"poínts" é a amiga e arquiteta Cris
Aldrovandi. Sempre simpática
e espirituosa, e ainda arranca
suspiros por onde passa.
• Mariana Novaes, aMari, está
novamente desfilando solteira.
O namoro relâmpago com o

"Boniton' Nelson Floriani não
durou ummês. E a vida continua.

• O primeiro lote de convites para .

a feijoada do Moa, que acontecerá
dia 21 de agosto, começará a ser
comercializado dia 30 de julho.

I

�:

Dica de
sexta-feira
Curtir as novidades da

Estação Armazém.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Mr Beef. O Deckmais
. famoso de Iaraguá .

•
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.A

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

�SP�Rn"" U'...!7

Troféus e Medalhas

3275-4044

Pagode
No sábado, no Pesque - pague Novo Horizonte, em Schroeder,

acontece a Noite do Pagode. O grupo Desejo Constante, o mesmo que
estará na Feijoada do Moa, será presença garantida.

Aamiga Di.anne Chiodini tietando o cantor e compositor
HumbertoGessinger, na Feira tio Livro..

Tãnia Gotrim
Depois de uma temporada

. expondo seus trabalhos em Ma

nhattan, NewYork, a artista plás
tica jaraguaense, a Tânia Cotrim,
estará mostrando todo o seu ta

lento com espaço "Oito Metros
de Galáxias durante os cinco dias
da Expo 2010, que começa no

próximo dia 14 de julho, na Are
na Jaraguá.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o advogado
gente finíssima Eno Janssen Jr.
Ele é outro amigo que lê a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Para agendar
No dia 31 de julho, na Socie

dade Diana, em Guaramirim,
a Green Beats apresenta Alex &

Willián, grupo DetonAxé, Elisan-·
gela Dias e a presença do caubói
Fernando Farian. Vai perder?

•Vem bomba por aí. Um casal

muítoquerído nas.rodas sociais
deve anunciar breve, breve o

• Doe agasalho!

• Com essa, fui!

. -

.
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CRÔNICA

. Dentro
I

da 'maior favela da Ásia
Oscar de melhor filme de 2009 (Slumg
dog Mullionarie) foi para um filme que
retrata a vida numa favela indiana cha-

.....mada Dharavi. Estimar o número de

"slumdogs" - cachorros da favela, assim que
os indianos chamam quem vive lá, é uma ta

refa árdua, ninguém sabe ao certo. O que se

sabe é que é a maior favela da Ásia e todos os

dias chegam mais e mais famílias. Dharavi é
uma mini Índia, com uma

amostra de cada parte do
subcontinente, onde mu-:

çulmanos, hindus, cristãos
vivem "sob o mesmo teto".
São tantos casebres, um em

cima do outro, utilizando
cada centímetro disponível que impedem até
a passagem da luz entre eles. Andando por
lá, parecia estar andando à oite, enquanto "lá
fora" era meia tarde.

Mas o que impressiona em'Dharavi, essa
favela qué fica exatamente no centro deMum
bai - também a mais populosa cidade indiana
- é o "mundo" que vive lá: usinas de recicla-

gem de plástico, curtumes de couro, fábricas
de cerâmica, padarias, escolas, mercados ...
Uma economia que gera 650 milhões de dó-
.lares por ano e que dá emprego a grande par
te dos habitantes de lá. Na zona "industrial",
observei as usinas de reciclagem de plástico.
Homens catam lixo pela cidade inteira e che

gam até Dharavi. Lá o trabalho começa: sepa
ram-se os diferentes tipos, limpam, picam e

finalmente derretem e trans

forma em pellets novamente.
O papelão das caixas usadas
é redobrado e volta a ser útil
novamente. Latas de tinta são
também renovadas, latinhas e

outros artefatos de alumínio
viram outra vezmatéria prima nasmetalúrgicas
de Dharavi. Impressionante ver tudo isso acon
tecendo... Claro que sem a mínima estrutura.

Equipamentos de proteção índividual somente
. na propaganda de alguma revista cataca. Dha
ravi é exemplo de um mundo onde o homem

procura oportunidades para a sobrevivência.
Se ele não as encontra, ele as cria.

LANÇAMENTOS
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CLIC DO LEITOR

Essa cachorrinha foi recolhida da rua no início do ano. Agora
ela precisa encontrar um lar. Quem tiver interesse, entre em contato

com a Solange pelo telefone (47) 9997-4625 ou 3370-0852.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

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

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

todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2

·-Toy Story 3 (Dub) (13h20, 15h45, 21h15 - todos
os dias) (18h40 - sex, sab, dom, seg, ter, qui)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos' os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40, 21hl0

- todos os dias)
.• Cine Garten 4
• Encontro Explosivo (t.eg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14hl0, 16h40, 19h

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (l.eg) (13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Shrek Para Sempre 3D (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

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

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Plano B (teg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14til0, 16h40, 19h

- todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Sofia decide ir à delegacia com Vicente

na esperança de recuperar o celular com as

fotos que tirou de Vitória/ Viviane. Ricardo

consegue convencer vitória/vlviane a usar o

celular, Jovenil fica preocupado, mas afirma
que vai ajudar Luciana no' que for preciso.
Gilmar se apresenta para Madame Gilda e a

ameaça. Dalva leva Clara para visitar Tadeu e

Laura. Judite afirma para Yasmin que não vai
se separar de Guilherme. vitôria/viviane diz
a Antônia que não quer comprar roupas com

Ricardo. Sofia corre para-avlsar a Beatriz so

bre o passeio de Ricardo com vitóría/vlvtane
e manda a filha ir com eles. Guilherme e Dal

va-fícam felizes com a amizade entre Tadeu
e Clara.

.

TEMPOS MODERNOS
Até o fechamento dessa edição, a emisso

ra não havia divulgado o resumo do capítulo.

PASSIONE
Saulo provoca Mauro, que fica nervoso

com a quantidade de reclamações. Stela co

meça a seguir o táxi de Agnello, mas desiste
e volta para casa. Jackie fica nervosa e se ar-

.

repende de ter falado para Clô do telefonema
de Bete. Jéssica abraça e beija Berilo, que fica

, , , ����o�,q ço_m,a, �!tu,qç�o: 9,I9vo flGq alheio aos

delírios de Clô e pensa em seu filho com Bete.
.

Gemma reclama de Totó querer que Clara use

o vestido de casamento de sua falecida es

posa. Clara conforta Alfredo e se emociona.
Gemma não aceita o casamento de Totó. Fred
e Agnello compram seus carros e o vilão induz
o filho de Totó a aceitar que ele compre uma

passagem para Agostína rever Dino. Kelly
convence Fátima a duvidar da explicação de
Candê. Valentina simula uma queda e diz que
precisa de dinheiro para ir ao médico.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ajuricaba apresenta Jaca à imprensa

como suspeito' de ter assassinado Érico para
'evitar especulações. Lincon faz uma per
gunta a Jaca e o delegado dá ordens para o

guarda levar o detetive de volta para a cela.
Newton pede a 'Zulelde para liberar Carlos
para fazer trilha com ele no fim de semana.

Os dois discutem e Zuleide diz ao ex-marido
que agora percebe que ele se casou com ela
para esquecer Ellen. Iara conta a Tito que dois

grupos suspenderam as reservas na pousada.
Tito fica preocupado. Célia arruma a mesa do
jantar:Clorís diz a Tito que ele tem demorado
a pagar as parcelas da dívida.

(O resumo dos capítutos é de responsabi
lidade das emissoras).

! - -
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Boa fase para abrir um negócio pró-

prio. Arrisque todas as chances que
tiver. Dedique-se ao que fhe dá prazer e vença
sua inconstância, pois ela pode ser seu maior
obstáculo. No amor, o clima é dos mais esti
mulantes.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Trabalho que esteja voltado à comu-

nicaçâo conta com o favorecimento
das estrelas. Cuidado, porém, com desperdí
cios hoje. Você pode acabar se endividando.
A dois, um pouco de privacidade virá a calhar:
aproveite!

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Não tente apressar os fatos, atritos
com parentes não estão descarta

dos. Abra-se ao diálogo e busque a reconci

liação com pessoas da sua estima. Excelente
astral na vida a dois, aproveite momentos sozi
nho ao lado do amor.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Para quem pensa em fechar um

contrato, a hora é essa! O seu astral
está voltado para os negócios. Mentiras po
dem vir à tona. Terá maior percepção do valor
das coisas e do seu próprio também, podendo
alcançar os seus objetivos.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Problemas financeiros podem ser

causa de atrito com terceiros, por
isso tenha cuidado! A comunicação será o seu

grande trunfo hoje e nos próximos dias. Encon
tro vai servir de estímulo à sua vida afetiva.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I Será fácil exercer a sua autoridade
sobre os demais. Entretanto, evite

fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Procure agir com discrição e fique mais quieto
no seu canto, pensando. À noite, um forte ero

tismo pode predominar.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Bom dia para assumir novas respon
sabilidades. Você terá sucesso nos

contatos de trabalho. Aproveite esse

bom momento nos negócios. O astral pede
cautela com imprevistos e acidentes. No ro

mance, o clima de união prevalece.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você saberá quem são seus

aliados. Dedique-se ao emprego: há
perigo de cortes, mas os resultados vão con

tribuir com o seu progresso. Interesses em co

mum podem fortalecer a união,.acredito nisso
e tudo sairá como quer.

e
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Coloque suas energias no trabalho,
mas cuidado para não entrar em um

clima de competição com os colegas. Esse não
é um bom momento para isso. Uma nova pai
xão vai dar o tempero que faltava à sua vida

afetiva, curta!

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Aja em equipe para conquistar
melhores resultados no trabalho e

tenha cuidado com imprevistos. Perce
berá que, às vezes, é melhor ouvir mais e falar
menos. Forte erotismo na vida a dois, demons
tre sua sensualidade.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não tente fazer corpo mole nes

ta sexta-feira, pois o trabalho de
rotina vai exigir toda a sua atenção.

Some força com os colegas e faça um ótimo
trabalho em equipe. A vida amorosa ganha
uma nova alavancada agora.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O dia revela tensão entre os seus

anseios e as necessidades dos ou

tros. Profissionalmente, suas ideias vão es

tar fervilhando, aproveite para fechar novos

negócios. A noite será perfeita para surpre-
ender a pessoa amada!'
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Amigo de Cazuza
morre aos 74 anos

Amigo e coautor de hits de sucesso de Cazuza,
como Exagerado e Codinome Beija-Flor, Ezequiel Ne
ves faleceu. O jornalista, compositor e produtor, de
74 anos, estava internado há seis meses e a morte

foi por falência múltipla de órgãos. O filme Cazuza,
O Tempo Não Para, que retratou bem a amizade de

Ezequiel e o polêmico cantor, que morreu de Aids,
foi interpretado pelo ator Emílio de Melo.

Cameron Diaz não
gosta de ter apenas

um homem
. Cameron Diaz confessou em entrevista que não

conseguiria dividir sua vida com um homem só, pois
não suportaria. "As relações podem durar dois, cin
co, ou vinte anos. Mas eu não acredito em dividir a
cama com a mesma pessoa por toda a vida. Essa

pode ser a realidade para alguns, mas não para
mim", afirmou. E parece que as palavras de Diaz
são verdadeiras, já que sua história amorosa inclui
várias relações, e com astros famosos como Justin
Timberlake, Matt Dillon, Jared Leto, entre outros.

DIVIRTA-SE

-NONNNONONO
O pai caipira fala para o filho também caipira:
- Fior Põe a sela no cavalo véio pra eu que eu vou

até a cidade fazer umas compras aqui pra fazenda.
- Ah, pai, .. Mas por que ocê vai com o cavalo véio?
- É que eu acho que nóis têm que gastá as coisa

véia primeiro e depois as novas!
.

- Ora, intão por que o senhor não vai a pé?

Atriz se
exibide com
afama

De acordo com o jornal Agora
São Paulo, a atriz Mayana Moura,
que interpreta Melina em Passio
ne, tem tido alguns ataques de
estrelismo. Bastante assediada
por revistas, a ex-modelo tem
aceitado os convites para ser

fotografada pelas publicações
somente se ela for capa. Se

gundo a coluna, caso suas en

trevistas e ensaios não tenham

destaques nos editoriais, ela
declina os convites.

Mariah Carey de
novo no Brasil

Os fãs de Mariah Carey já podem festejar. Segundo ojornal Agora, no próximo
dia 20 a cantora desembarca em São Paulo e pega um jatinho para Barretos,
onde comanda um show no dia 21. A publicação conta ainda que a estrela não
fez muitas exigências e trará uma equipe de 30 pessoas. Entre eles, o marido,
Nick Cannon, que acompanhará a apresentação.

luciana Gimenez
defende Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez se irritou
com comentários de internautas sobre o Mick

Jagger, pai de seu filho Lucas. Depois de Mick
ser considerado o azarão da Copa do Mundo por
ter torcido para times que perderam quando ele
estava presente no estádio, Gimenez saiu em

defesa do cantor. Fato é que essa defesa deu
ainda mais pano para a manga; já que a famosa
escreveu com muitos erros de português.

-SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de I
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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PIERO RAGAZ;

. C PRI..._______

EN NTAMENTO TO-
,

CONTA DO PUBLICO
-

Estandes cheios de publicações se tomam um parque de diversão para crianças
. JARAGUÁ DO SUL

Elas correm por todos os

lados e, a cada olhar, se
impressionam com o que
veem pela frente.

As
crianças são, defirti

tivamente, o público
mais à vontade da Feio:
ra do Livro. Com uma

programação cheia de atrativos

para todas as idades, o evento

tem conseguido encantar a pla-

teia infantil, cada vez mais acos

tumada a folhear publicações e a

desejar levá-las para casa.

Encantada, Samantha de Lima,
8, conta que gostaria de comprar
um exemplar "bem grande para
ler". Porém, enquanto não conse

gue a façanha, os gibis alimentam
a vontade. Pela primeira vez no

evento, amenina não cogita outra
resposta ao ser perguntada sobre
ele. "Achei muito legal, as coisas
são baratas'; disparou.

Já Eduarda Cattoni, 8, apro
veitou a chance e pôs na sacola

diversas opões de entretenimen
to. Segundo a estudante, tudo o

que achou de interessante du
rante a visita agora faz parte do

próprio acervo.

Inspirada pela oferta de títu

los, a técnica em enfermagem
Gisele Seraphim, 37, resolveu
levar o filho de 11 anos de idade
à Feira. Ela pretendia incentivá
lo ao hábito da leitura, já que o

garoto costuma fugir dos livros.

Depois da passagem pelos es

tandes, a mãe acredita ter con

seguido, pelo menos, despertar o.

CÂMARA
.ce

interesse no filho. "Ele ficou bem '

ansioso e empolgado", disse.
A Feira do Livro deste ano

conta com 12 livrarias e editoras.
Elas ficam abertas até a próxima
segunda-feira, das 9h às 21h. No

.

sábado, porém, o atendimento
encerra às 19h, e no domingo,
ocorre a partir das 13h. O aces

so é gratuito. A iniciativa está na

quarta edição e possui o patrocí
nio do O Correio do Povo.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

camaracomvoce.blo9spot.comWWW.
,

'�.,
..

CÂMARA DE

� � !��IE.�R�n�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 9 de julho de 2010

FEIR DO li R

MOACVRSCLIAR'ENCE

Especial 17

QUER SABER MAIS?
Acompanhe a Feira do
Livro também através da

página virtual do OCP (www.
ocorreiodopovo.com.br) e do
Twitter (@ocorreiodopovo).
Outro meio de conhecer os
visitantes ilustres do evento

.é lendo a revista Blush!
de julho disponível nas

bancas da cidade.
o CICLO DE BATE-PAPOS
Convidado especial do evento, ele conversa com o público na tarde de hoje
JARAGUÁ DO SUL

O palco da Feira do livro recebe,
nesta sexta-feira, o último dos
cinco visitantes ilustres convocados
para a edição de 2010.

Dessa
vez, quem assume o microfo

ne e a atenção da plateia é Moacyr
Seliar. Cabe ao gaúcho finalizar o ci
elo de conversas, que já teve o jorna

lista Laurentino Gomes, o cartunista Mau-
. ricio de Sousa, o poeta Ricardo Corona e o

músico Humberto Gessinger.
Membro daAcademia Brasileira de Letras,

Seliar já lançou mais de 70 obras e se intitula
um leitor voraz. Segundo ele, o incentivo veio
damãe e a leitura, pouco a pouco, tomou for
ma de necessidade. "Os livros eram a porta
do conhecimento, mas eram, sobretudo, uma
fonte de encantamento", complementa.

.

A sedução foi tamanha que o também
médico não conseguiu mais se separar da li
teratura. Conforme Seliar, a escrita o envolve
por causa da possibilidade de criar e de des
cobrir novas realidades, geralmente, muito
reveladoras. Fã de Machado de Assis, Franz
Kafka e Monteiro Lobato, ele diz continuar

aprendendo com os "grandes escritores".
Quem quiser saber mais sobre a trajetó

ria do autor, pode aproveitar o bate-papo,
que começa às 15h e acontece no auditório
da Feira. Com acesso livre, o público só pre
cisa chegar cedo e garantir um lugar.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Scliar: palavras são a base de
nossa humanidade

FOTOS DIVULGAÇÃO
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PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
Barca

O
site esp�nh�Mundo De

portivo divulgou ontem

uma matéria apontando
que Filipe Luís, mais uma

vez, está nos planos do Barce
lona. O texto diz que o técnico

Pep Guardiola quer contratar

alguém para reforçar o lado
esquerdo do time. Além do

jaraguaense, as opções são os

franceses Evra e Clichy. A pre
ferência por Filipe se justifica
pelo preço mais baixo e por
uma espécie de dívida moral

que o presidente do La Corufia
teria com o jogador, quando o

segurou no clube na temporada
passada.

Enquete ,

Na matéria há também urna

enquete pedindo para que o lei
tor aponte seu preferido. Até o

fim da tarde de ontem, Filipe ti
nha 64%, contra 19% de Glichy
e 17% de Evra.

-

Contra Evra pesa
o fato dele ter contrato com o

Manchester United até 2012. Já
Clichy, destaque do Arsenal, en
cantou Guardiola na última Liga

,.,

dos Campeões. Vamos aguardar
as cenas do próximo capítulo.

NÚMEROS DA COPA
Somando o jogo da disputa do
terceiro lugar, a Alemanha se

torna o país que mais partidas
disputou na história das Copas
do Mundo. Serão 99 jogos, dois a

mais que o Brasil. O detalhe é que
a seleção canarinho esteve nas 19

. edições do torneio e os alemães
em 17. Itália com 80, Argentina
com 70 e Inglaterra, 59, estão
logo atrás na lista.

ENQUANTO ISSO•••

Minha seleção da Copa
Postei no blog Arquibancada, que você pode ler no site do

O Correio do Povo, e resolvi compartilhar aqui também. Mon
tei no sistema 4-4-2: Kingson (GAN); Lahm (ALE), Puyol (ESP),
Lúcio (BRA) eVan Bronckhorst (HOL); Schweinsteiger (ALE),
Xavi (�SP), Sneijder (HOL) e Forlán (URU); Villa (ESP)
e Klose (ALE). O técnico desse time seria Oscar Tabá
rez, que fez o Uruguai reascender no cenário do futebol
mundial. Do Brasil, coloquei o capitão Lúcio, pela garra e

espírito de liderança. Antes que me perguntem, o golei
ro titular é Kingson porque todos os times semifinalistas
têm bons zagueiros que davam conta do recado. Já Gana
deve boa parcela da boa campanha a Kingson.

FASRICE COFFRIN/AFP

U I lÉN �:;

Brasilmostra
cara daCopa
País lança logo oficial e inicia a

jornada rumo'ao Mundial de·2014
JOANESBURGO

Que cara vai ter a Copa
do Mundo Brasil2014?
A pergunta começou
a ser respondida com
eloquência, quatro anos

antes do pontapé inicial. .

concentração na Barra da Tijuca".

ESTÁDIOS: "Alguns estádio.

já começaram as obras. Quarta
feira, Brasília definiu a concor

rência e o valor. Minas Gerais estr

muito bem. Temos o problema de
São Paulo. Dúvidas em relação �

Curitiba, por causa de problema:
financeiros. Os outros estádios es·

tão bem encaminhados".

Não
apenas pela razão

mais evidente: o lança- SEGURANÇA: "0 problema de
.

mento do emblema ofi- .

segurança é no mundo todo. Veje
cial da competição, mas violência em todos os países que

por tudo o que caracterizou a viajo. Obviamente, vamos mantei
festa que marcou o início da jor- o sistema de outros eventos que
nada rumo ao próximo Mundial, já realizamos. Vamos contar corr
ontem, no Sandton Convention toda a estrutura de governo".
Centre de Joanesburgo. Ricardo
Teixeira, presidente da CBF e do
Comitê Organizador doMundial,
falou, em entrevista coletiva, so
bre como será essa caminhada.

Acompanhe abaixo os principais
trechos da entrevista.

MUNDIAL NO BRASIL: "Con
sideramos importante a volta da

Copa do Mundo a um dos gran
des do esporte. A paixão pelo
futebol é muito grande e espe
ramos passar esta paixão a todos

que forem ao Brasil na Copa".:

SEDE DA SELEÇÃO: 'Ainda será
conversado. O Brasil pode se con

centrar no Rio. Todos sabem que
há um projeto de fazer uma nova

TRANSPORTES: "Há um plane
de governo de mobilidade urba
na bem adiantado. Dois mese

atrás houve aprovação de libera

ção de verbas para reformas de

aeroportos. Sempre falei que os

problemas do Brasil para a reali

zação da Copa são três: primeiro
aeroportos; segundo, aeropor
tos; terceiro, aeroportos".

LIÇÕES: "Após a cada Copa, ,
Fifa faz um levantamento sobre
o que funcionou bem ou não

Qualquer coisa que não funcione
bem é revisto e reavaliado. Seré
feito um grande relatório e os

eventuais problemas serão corrí
gidos para a Copa. no Brasil".

IVO GONZALES/AGÊNCIA o GLOSC
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Na área

Henrique
Porto

Os Trapalhões
.

em os Trapalhões conseguiriam bolar algo tão engraça
do como esse imbróglio do Varzeano. Primeiro as equi
pes se enfrentaram e a perdedora entrou com recurso,
afirmando que o vencedor atuou com um atleta irregu

lar. O vencedor, já armado, acusou o perdedor de também contar

com um atleta irregular em seu elenco. Míopes com a possibili
dade de conquistar os pontos do adversério.se esqueceram de
estudar o regulamento, que previa a exclusão de ambas. Deses

perados, correram até a FME para retirar as queixas, mas fo
ram recepcionados com um caloroso "não". Perderam na pri
meira instância e recorreram. A decisão agora é rio TJD, que
caso 'reverta a decisão da Comissão Disciplinar também entra
para o rol dos trapalhões. Regulamento é para ser lido, estuda
do e, principalmente, cumprido. Que o caso sirva de lição para
todos os clubes do nosso futebol amador.

ARQUIVO OCP

Olympya & Juventus
O Olympya retomou a parceria com o Iuventus, que ren

deu ao clube o título do Campeonato Catarinense de Futebol
Feminino de 2007. Domingo, 11h, as comandadas de Polen
ta jogam no estádio João Marcatto contra o Avaí. Atuais vice

campeãs estaduais, as meninas do Olympya foram derrotadas
na estreia pelo Kindermann, em Caçador. E é a equipe de Caça
dor amaior favorita ao título desta temporada. O Olympya busca
se consolidar como a segunda força do Estado, mas para isso terá
que deixar Avaí, Muller (Pomerode) e Scorpions (Palhoça) para
trás. Por isso a importância devencer neste domingo.

Guia da
.

TaçaOCP
Um presente para osleitores de

O Correio do Povo. Em uma parce
ria entre o jornal, a Liga Jaraguaense
deFutebol e aAvante!Comunicação
Esportiva, os assinantes receberão
encartado neste sábado o Guia do

Campeonato Jaraguaense da Pri
meira Divisão, a Taça O Correio do
Povo. Trata-se de uma publicação
pioneira na região, que traça o perfil
de cada um dos clubes participan
tes e analisa suas chances na com

petição. Na publicação será possível
conhecer um pouco mais sobre os

elencos, as historias e as curiosida
des dos cinco clubes.

'"'[11 ""'"I""

.Maísum craque na

.hsta do 'supertíme'
Neto só vai poder atuar pelaMalwee/Cimed em agosto
JARAGUÁ DO 'SUL tas modalidades esportivas, está

sofrendo com a crise financeira
mundial. A Espanha é o segundo
país mais afetado na Europa", in
formou, acrescentando que outro
motivo "foi o fato de poder ficar
mais perto da família".

Neto, que teve passagens
pelo Minas e Ulbra, deve ves

tir oficialmente a camisa da
Malwee apenas em agosto,
quando abre a janela de trans

ferências de jogadores que es

tavam no exterior. Até lá, o atle
ta vai fazer de tudo para estar

bem fisicamente. "Eu preciso
de um período de adaptação e

preparação e isso vai ser bom".
Além dos títulos que ele de

seja ganhar com a Malwee, Neto
disse que seu retorno dará'mais

A Malwee/Cimed está
mesmo disposta a

"

conquistar seu quarto
título da liga Futsal. Com
esse propósito, o fixo Neto
chegou para incrementar
ainda mais o elenco.

OjOgadOr
da seleção brasi

leira de futsal tem 28 anos,
nasceu em Uberlândia
(MG) e estava há seis anos

atuando na Europa, onde defen
dia o Interviú. O fixo explica os

motivos que o levaram a se repa
triar. "Tinha acabado o campeo
nato e o futsal, assim como mui-
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visibilidade na seleção - brasi-
1eira. "Acabo ficando mais pró
ximo da comissão técnica. Em
2008, não consegui ser cam

peão de seleção porque estava

machucado, meu objetivo é con

quistar um mundial", almejou.
Apesar de ser um grande

nome do futsal, Neto acredita
. que terá de suar a camisa para
ter espaço entre as estrelas ja
raguaenses. "Quero conquistar
minha vaga com muito traba
lho e respeito aos meus com

panheiros. Espero que a torcida
admire o meu futsal, porque sei
o carinho que eles têm com o

time", declarou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Fixo Neto, que deixou a Europa por causa da crise, chegou na quarta-feira e fez o primeiro treino ontem

pela Divisão Especial do Campe
onato Estadual. No sábado, o time
juvenil representa o adulto em

Ibirama, pela mesma competição,
Isso porque no dia 13 reinicia a

Liga Futsal para aMalwee.
A Malwee terá uma maratona Apesar do mando de quadra

de jogos nos próximos dias. ,Hoje ser dos jaraguaenses, a equipe
a equipe principal estará em Ro- vai jogar contra oPraía Clube em

deio, onde enfrenta Q. Concórdia;'•.. Brusque .. Q motivo é €J.ue a -Are- ,

Malwee pega
Praia Clube
em Brusque

na Iaraguá estará reservada no

período de 3 a 20 de julho para a

Exp02010. Amigo-torcedor e do
nos de camarote terão acesso livre.
Os ingressos para o jogo poderão
ser comprados apenas na hora ao

custo de R$ 10 e R$ ,5 (para meia
entrada). A Arena Jaraguá volta a

receber jogo da Malwee pela Liga
nedía.Zl contra o Macaé.
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E O MORUMBI?·

Segue a discussão

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 '\NW\N.rnegacred.netGentro - Jaraguá do Sul fliI:.
(Ao Lado do Bradesco) \tt(471 337D ..,223 1337D•.,24

ESTÁNACA

CBP dá recado para São Paulo e prefeito responde
JOANESBURGO

Está cada vez mais próximo de
um desfecho triste o desejo dos
paulistanos de receberem o jogo
de abertura da Copa de 2014.

O
prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab,
admitiu ontem, pela primeira vez a hi-·
pótese, da cidade ser apenas sede de
jogos comuns no Mundial do Brasil.

Em Joanesburgo, onde passa férias e acom

panha os últimos jogos da Copa da África do
Sul, ao saber que o presidente da CBF, Ricar
do Teixeira, acabara de dizer que o prazo para
os paulistanos "se afunila perigosamente",
Kassab, praticamente, jogou a toalha.

"Nossa intenção é insistir com o Morum
bi. Se a Fifa se mantiver inflexível, não tere
mos um local para o jogo de abertura", disse
o prefeito, parecendo já resignado. "Para as

partidas comuns, temos o Pacaembu, aArena.
Palestra Itália e o próprio Morumbi", afirmou
ainda. Na coletiva, Teixeira foi categórico. São
Paulo, disse, "precisa definir o que quer". O

prefeito reagiu. "Nós sabemos o que quere
mos, que é o Morumbi".

DIVULGAÇÃO

:.....

Morumbi ainda é a opção dos paulistas para a Copa de 2014

Voyage a partir de: R$
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Novo Gol
COM DIREÇÃO HIDRÁUUCA ".
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· Banco do motorista.
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Novo FOX

· Direção hidráulica
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milímétrica de altura
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Venha
Fazer um

· Banco do motorista com ajuste de altura
· Cintos com regulagem de altura
· Paro-choque na cor do veículo
· Apoios de cabeça traseiros
· Abertura interno elétrica do porta-malas
· Controle interno dos retrovisores
· Porta-malas totalmente revestido de corpete
· Temporizador do limpador de para-brisa dianteiro
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