
Banda se '

apresenta nesta
sexta - feira na
Moinho Disco.

Camarotes

já estão

esgotados.

Página 10

Equipe de '. ercorreu escolas,
restaurantes e supermeh;ados para descobrir
que alimentos estão'nalísta de preferência

dos jaraguaenses. Com a correria do dia a dia,
.

manter uma alimentação equilibrada·t'
:

tornado um verdadeiro desafio. Mas, hã
resista às tentações:

'

de
..

adéce..

Usina
trancada
Um mês se

passou desde que
o local foi fechado
e até agora não
existe previsão
para o fim do

·lmpasse.

Página 7
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Feira de Negócios
. foi aberta ontem
Expo 2010 reúne mais de 70
expositores até domingo na

Arena Jaraguá. Página 11

Ação judicial entra .

na etapa decisiva
Acusados de causar acidente que
vitimou a jovem Ana Paula da Silva,
22 anos, devem ser ouvidos no
próximo mês. Página 23,

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

lioniustoCa
FOTOS DIVULGAÇÃO

SCHIOCHET - UMA
DINASTIA DE CRAQUES

Espôrt Clube Estrela

No
início do século 20, um grupo de imigrantes italianos es

tabeleceu-sena localidade de Retorcida, hoje Nereu Ramos.
Os "uríundi", (italianos), trouxeram da Europa costumes e

. tradições, dentre eles o amor pelo esporte. Ali, na Piccola Itá
lia, em lo de janeiro de 1919 ou 1909 (há controvérsias), reuniram-se:'
Alberto Moser, Lino Piazera, Genaro Sarti, .Arthur Carstens, Ângelo,
José e Luís Floriani e fundaram o Sport Clube Estrela.

Estrela 1963 - Em pé: Oswaldo Rocha, Osnir, Reginaldo, Juvenal, Mário
Menel, Humberto Moretti,Valdir e Sérgio Menel. Agachados:lvo, Nike,

Jaime Rocha, Toninho,Caetano Ropelato e Dalmo Rocha

Juvenal·
Jogador versátil. Jogou em várias

posições nos diferentes clubes que
defendeu. No Estrela era volante de

ligação, no Baependi jogou nR pon
ta direita e no Acarai consagrou-se
na ala direita. Em todos estes clubes
fez história conquistando títulos.

Tricampeão pelo Estrela, 77,78 e 79;
bicampeão pelo Acarai, 69 e 71. Ca
sou com Benta de Lourdes Ferrazza
e tem três filhos: Vanessa, Janaina e

Danilo. Alfaiate aposentado reside
.emNereu Ramos.

o Zagueiro
Guilherme Schiochet casou

com HildegardMoser, filha deAl
berto Moser, um dos fundadores
e seu técnico no Estrela. Tiveram
seis filhos: Osnir, Marli, Valdir,
Reginaldo, Iuvenal e Adolar. To
dos os homens da família torna
ram-se jogadores de futebol. Ini
ciaram e-desenvolveram carreira
no time fundado pelo avô.

Guilherme
O patriarca dos Schiochet foi

o zagueiro e capitão do Estrela
dos anos 30. Jogava conforme a

circunstância exigia, alternando
classe e pegada. Nenhum ata

cante tinha vida fácil no territó
rio comandado pelo "xerife" do
time dos italianos. Fez história

conquistando campeonatos, tor
neios ·e festivais envergando a

camisa "Rossobíanca' do Estrela.
Fora das quatro linhas, exercia
a profissão de alfaiate, fundou a

Alfaiataria Popular de Guilherme .

Schiochet e Filhos.

Dinastia Schiochet - Em pé: Juvenal, Osnir, Marli, Valdir e
Reginaldo. Sentados: Guilherme, Adolar e Hildegard

Adolar
O caçula da família de Guilherme

Schiochet iniciou e encerrou a car

reíra futebolista no Estrela. Foi um
atacante irreverente, debochado e de
drible matreiro. Chutava bem com

ambos os pés, destacou-se como arti
lheiro. Conquistou o tricampeonato
pelo Estrela nos anos de 77, 78 e 79.

. Casou com Nadir e tem um filho,
Rafael. É o proprietário da Intrasul
Indústria de Tratamentos Superfi
ciais Ltda., em Joinville.

Valdir
Meia atacante lépido, eletri

ficado, fintava e driblava com

leveza, tinha raciocínio rápido
e finalizava com precisão. Jo
gou no Estrela até aos 22 anos,

.

quando ingressou na Aeronáu
tica. Foi tricampeão brasileiro
das Forças Armadas de futebol.
Casou com Marina e tem dois

filhos, Cleiton e Karina. É ofi
cial da reserva da Aeronáutica e

mora em Belém no Pará.

Em pé: Alberto Moser (técnico),
Bertoldo Nagel, Roberto

Murara, Marcelo Dias, Ricadinho
Schiochet e Rodolfo Mass. Fila
do meio: no centro Eugênio
Pincegher. Agachados: Bibe
Floriani, Venícius Carlini e

Guilherme Murara Time do Estrela dos anos 30 Reginaldo
Herdou do pai o talento para jo

gar na zaga. Dominava o setor com

desenvoltura. Eficiente no jogo aéreo,
preciso no combate individual. Sabia
sair jogando e aventurava-se ao ata

que, tabelando, lançando e concluin
do. Foi campeão: pelo Estrela em

1957; Baependi em 1963; Acarai em
1969 e 7.1. Jogou na seleção jaragua
ense. Casou com Rosa Aidil Lazza

ris, tem três filhos: Cassius Marcel,
Regiane Candice e Ítalo Marçal. Ad
ministrador de empresa exerceu um

mandato de vereador e foi candidato
a prefeito de Jaraguá do Sul. Está apo
sentado e de bem com a vida.

-

/
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PONTO DE VISTA

Liberdade e responsabilidade

Me
causa perplexidade quando vejo qual

quer jornal sério e de tradição, em seu

editorial ou em texto de coluna, esclare-
. cendo e justificando seu zelo pela infor-
mação, sem o objetivo de perseguir essa ou aquela
figura pública. Pois um jornal serve acima de tudo

para expressar a verdade e não para usar da pala
vra escrita para convencer. Pois foi o que aconteceu
com O Correio do Povo recentemente, quando ilus
tre figura da política local foi dar queixas de per
seguição midiática. A primeira questão que deve
vir à mente de todos é que tudo o que é público é
exatamente isso, "público", contrário

.

de privado. E como não informar ao

,público leitor sobre grandes feitos ou
mazelas das figuras políticas de nos
sa cidade, região, Estado e país? Con
sidero O Correio do Povo um jornal
que não tem medo de assombração,
que não tem medo de cara feia, e vai
continuar publicando a expressão da
verdade, pois o grande desafio não é

publicar, mas continuar publicando.
Todos aqueles que trabalham no

meio jornalístico por profissão ou de
forma colaborativa para exercitar o intelecto têm
uma preocupação constante que é a possibilidade
de baixarem uma medida provisória dizendo que
tudo o que será publicado terá que passar por cen
sura prévia, o que seria o caos, mas muitos dese

jam exatamente isso. Reconhecemos que o setor

público é feito de homens e' mulheres que vivem,
que sentem e sofrem como qualquer ser humano,
mas têm uma função primordial que é zelar pelo
que representam, o bem público. Nós elegemos as

pessoas sempre esperando que a idoneidade moral
e a responsabilidade sejam suas colunas mestras

na condução da gestão pública, mas temos que ir
à ofensiva em vez de jogar confetes quando há ir

regularidades e denúncias sendo averiguadas pela
defensoria pública, senão, de que vale a tal "ficha

limpa" para as próximas eleições?
Magalhães Pinto dizia que "política é como nu-

vem: você olha e vê um. formato, mas quando olha
de novo já vê outro", mas o mesmo não pode acon
tecer com os políticos ou com os que atuam na área

,

pública, pois eles estão presentes em "carne e osso",
embora a mudança de cargos e funções seja como
um teatro que muda a cena, muda o ator, confun
dindo o cidadão.

Gilberto Gil dizia que "o povo sempre sabe o

quer, mas também sempre quer saber o que não

sabe", embora eu discorde do sempre sabe o que
quer, concordo plenamente com a segunda par
te, e podemos ter como missão precípua de um

jornal, colocar a população a par do

que não se sabe, doa a quem doer.
O que se percebe é que o povo quer
um país diferente, renovado, no

sentido de passar a ficha a limpo,
.

onde a corrupção é muito 'mais que
uma anormalidade, é uma doen

ça que precisa ser tratada e todos

aqueles que estão se candidatando
a qualquer vaga nas próximas elei

ções precisam ter essa percepção.
A população está cansada da fal-

ta de escrúpulos de muitos políticos
que só pensam em faturar em cima do que é bom
e esconder o que é ruim. Um verdadeiro jornal
mostra o que é bom, mas também tem o dever de
mostrar o que há de ruim. A trancas e barrancos es- ,

tamos a caminho do fortalecimento da democracia
no Brasil, apesar de todo um risco de aparelhamen
to em todas as esferas públicas, que devemos evitar
a todo custo, pois já dizia Antonio Ermírio de Mo
rais: "há uma nítida diferença entre estadista e po
lítico. O primeiro é alguém que pertence à nação;
o segundo, alguém que pensa que a nação lhe per- ,

tence". Eu tenho fé que os jornais deste país, como
O Correio do Povo de Jaraguá do Sul, nos ajudarão
a enxergar e a diferenciar. Finalizo tomando em

prestadas as palavras do escritor Ferreira Goullar:
"invadir um jornal é um desrespeito a tudo o que
ele representa. Se não se respeita nem um jornal,
vai se respeitar quem?

"�o
A população está
cansada da falta de
escrúpulos de muitos

políticos que só pensam
em faturar em cima do
que é bom e esconder o

que é ruim.

"

Opinião -
3

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiódopovo.com.br

õ'(;ommlO DO PO'�) Editorn:-chefePatriciaMoraes·redacao@ocorreiodopovo.combr
'"7;'919 • 2(�"

-

ProjetoGráfico eProgramaçãoVISUal:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932
. Plantão Entregas: 2106-1919· 9902-1380 (Fim de Semana: 3376-1085

·9902-1380·9136-0296)· Horário de atendimento: 8h às 17h30
_

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA

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

* telefone (* não serão publicados),

TRANSPÉZIA AMBIENTAL LTDA

EPP., CNPJ nO 05.752.374/0001-
87, torna público que requereu
à Fundação do Meio Ambien
te (FATMA) Licença Ambiental
Prévia com dispensa de Licença
Ambiental de Instalação para a

atividade de Lavra a céu aberto

por escavação, com instalações
previstas, no lugar denominado
de Tifa do Húngaros, Matrícula
Imobiliária nO 23.696, no municí

pio de Jaraguá do Sul - SC.

SERViÇO

Convite para missa
de falecimento de

1 ano de José Veraneio
Pereira Junior (era
conhecido, por Juca)
será no dia 15/7 ás
19h, na igreja matris

São Sebastião

Jaraguá do Sul.

�NS(�Ri ES

Aberta contratação
de merendeiras

A Prefeitura de Iaraguá do Sul abriu

processo seletivo para admissão de meren
deiras para atuar em caráter temporário. A
jornada de trabalho é de 40 horas semanais
e a remuneração é de R$ 840,74, acrescida
de auxílio alimentação. Para se inscrever, as
interessadas devem se dirigir à Secretaria
da Educação até o dia 16 de julho, das 8 às
11 horas e das 13 às 16 horas. Entre os requi
sitos para efetuar a inscrição estão o de ser

brasileira, ter o ensino fundamental com
pleto e idade mínima de 18 anos.

RECR TIVA
'

. ,

Arsepum faz primeira
feüoada neste sábado
AAssociação Recreativa dos Servido

res Públicos Municipais promove neste

sábado a primeira Feijoada daArsepum,
que será preparada pelo Chef Flávio
Manfredo Hornburg. O evento será ani

madnpelo grupo depagodeLevando um
Lero. A feijoada começa às 11 horas e

vai custar R$ 15 o cartão. Venda ante

cipada de cartões na secretaria da Ar

sepum, com Cristiane e Sabrina (3371-
3232) ou com os membros da diretoria
da associação.

OORUPÃ
Círculo Italiano
promove jantar

o Círculo Italiano de Corupá promove
o segundo Jantar Italiano neste sábado, dia
17 de julho, na Sociedade HansaHumbol
dt, com início às 19 horas. Será um encon

tro de descendentes, imigrantes italianos
e simpatizantes da cultura italiana, para
ouvir músicas típicas e saborear o prato
típico regado a um bom vinho. O ingres
so custa R$ 20. Vendas antecipadas com

a diretoria do Círculo Italiano. Outras in

formações pelos telefones (47) 3375-1964,
3375..:1525,3374-1840 ou 9172-9081.

POMEROIJE

Orbitato promove
. oficinas de Moda

O Orbitato (Instituto de Estudos em Ar

quitetura'Moda eDesign), dePomerode, pro
move em julho e agosto atividades voltadas a
profissionais e estudantes, com o objetivo de
alinhar capacidade técnica para iniciativas
de criação tanto para estilistas quanto para
modelistas. A programação inclui, de 25 a

27 de julho, oficina "Moulage avançada", de
30 de julho alo de agosto oficina "Modelar"
e nos dias 8 e 9 de agosto a oficina "Ritmo
de capacidade criadora". Informações' pelo
e-mail contato@orbitato.com.br.
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PIERO RAGAZZI

. .

Ideli começou a série de reuniões pela cidade do candidato a vice

ELEiÇÕES
Idelícomeça a
campanha pelo
Vale do Itapocu
Candidata ao' governo se reuniu
com lideranças da coligação
JARAGUÁ DO SUL

A coligação A Favor de
.

Santa Catarina {PT-PR
PSB-PCdoB-PRB-PHS
PSDC-PPL) definiu ontem
os rumos da campanha na

. região Norte do Estado.

Cidade
do candidato a vice,

Cuido Bretzke (PR), Iaraguá
do Sul foi escolhida para
sediar a primeira reunião

fora da capital. Ele e a candidata a

governadora Ideli Salvatti (PT) se

apresentaram a lideranças regio
nais, assim como os concorrentes

ao Senado, CláudioVignatti (PT) e
João Ghizoni (PC do B).

Estiveram presentes no en

contro seis candidatos a deputa
do estadual e quatro a deputado
federal da região Norte. Do Vale
do Itapocu, apenasAirton Sudra- .

ck (PT). não participou, alegando.
questões particulares. Além dos

candidatos, presidentes dos par
tidos é vereadores da região mar
caram presença.

As 20 maiores cidades do Esta-

estadual Dionei da Silva (PT) será
o responsável por reunir os parti
dos aliados. A ideia é definir uma
sede e ações regionais até o final
deste mês. "Esse grupo irá definir
o seu coordenador para em segui
da começar as ações", explica Ideli.

Data: 27 a 29 de julho· 19h às 22h30min

local: XP Investimentos'
IflVesti�lJto: 10xR$25,OO

Além, da campanha estadual,
os ·comitês deverão funcionar
também para a candidata apresi _.

'

dente de Dilma Rousseff (PT), já
que todos os partidos na coliga
ção estadual também compõem
à nacional. Segundo Ideli,' o ma
terial impresso da campanha de
Dilma já foi confeccionado e o da
estadual deverá ficar pronto até
o final do mês. "Precisávamos 'do
·CNPJ da coligação, obtido ape
nas semana passada", comenta.

do terão um comitê de campanha. • Giovanni Ramos
Em Iaraguá do Sul, o ex-deputado giovanni@ocorreiodoPóvo.com.br

CONT
IMED ATA

Faturista com experiência
na função (masculino),
Vendedora (televendas),

. .A

com expene
•

era,

Enviar curriculum para: riobento@riobento.com.br

(47) 3275-4220
Jaraguá do sul-se
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caroli na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
limpando a pauta

PJâmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul tem

hoje a última sessão antes do recesso parla
mentar de duas semanas. Serão duas reuni
es, uma extraordinária às 18 horas seguida

da ordinária, para aprovação dos projetos que exigem
dois turnos.A pauta contará com três projetos retirados,
na sessão de terça-feira, a pedido do vereadorJustino da
Luz (PT). Neles, o Executivo pede autorização para re
manejarR$1milhão do Orçamento com a finalidade de
pagarR$ 1 milhão à Salvita como indenização pelo imó
vel do Parque de Eventos. No ano passado, a Câmara já
havia autorizado o pagamento e o acordo extrajudicial
entre omunicípio e a entidade.

Manifestações '

A semana que antecede o recesso também foi
.marcada por apelos e agradecimentos. O líder de
governo, Adernar Possamai (DEM), elogiou a celeri
dade das comissões técnicas em exarar os 'pareceres
aos projetos do Executivo e a equipe de servidores
da Casa. IIOS vereadores até agora têm dado sua con
tribuição", disse. 'Apesar de vozes correntes dizendo
que estamos atrasando os trabalhos do Executivo",
emendou, de pronto, o vereadorAmarildo Sarti (PV).

Hoje também serão votadas, em segundo turno, a
criação do Sistema Desportivo Municipal, do Conselho
Municipal de Desportes, e do Tribunal de Justiça Des
portiva. Os projetos devem sofrer alterações, em emen
das assinadas pelo vereador Jean Leutprecht (pC do B),
professor da educação física e de quem partiu a iniciati
va para realização de audiência pública para discutir as
propostas, promovida emmaio pelaCâmara.

Além dos quatro projetos relacionados ao espor
te, na terça-feira foram votados e aprovados cercá de
30 projetos, um de autoria da Mesa Diretora, e os de
mais do Executivo. Todos aprovados por unanimida
de, com dez votos favoráveis.

Queixas .

Já o vereador Francisco Alves (PT) reclamou que
a Ilha da Figueira, bairro que representa, está de
sassistido pela Prefeitura. IINão quero entender que
seja perseguição", disse, apoiado por Jaime Negher
bon (PMDB). "Este vereador também não está sen
do atendido", afirmou o peemedebista, lembrando
que as indicações são feitas a partir de pedidos da
comunidade. IINão é bobagem. Vai ter próxima elei
ção e o pov� que coloca também tira", concluiu.

Por aqui
Ideli Salvatti (PT) é a primeira entre os candidatos ao governo do Es

tado avisitar Iaraguá do Sul. Não por coincidência, é a cidade do seu vice,
Guido Bretzke (PR), e nono colégio eleitoral do Estado. Os dois almoça
ram com dirigentes e candidatos dos partidos da coligação e depois tive
.ram uma reunião, 'no Sindicato do Vestuário, para apresentar as estraté-
gias da campanha. Candidato a deputado estadual pelo PPS, Humberto
Grossl deu uma passada por lá. IIVim para visitar os amigos", disse ele,
que em2008 foi vice na chapa do candidato a prefeito do PT, Dionei da
Silva. Será coincidência que o número de Grossl é 23013?

Contestação ,

o ex-prefeito de Massaranduba Odenir Deretti
(PP) contesta o argumento utilizado pelo prefeito
Mário Fernando Reinke (PSDB) de que os governos
nunca deram atenção à localidade dê Ribeirão Jaca
ré. "Quando fui prefeito fizemos a macadamização
da Estrada Geral, colocamos ônibus para estudan
tes, e um posto de saúde no Massarandubinha, que
também atende a região. É um equívoco ele afirmar
que nunca fizemos nada", disparou.

FAlAAf!
"

Espero que esta não seja
uma administração para partido

A, B ou C, mas de A a Z.
VEREADOR FRANCISCO ALVES (PT),

RECLAMANDO DA FALTA DE ATENÇAo DA
PREFEITURA PARA A ILHA DA FIGUEIRA

"

, Em votação"
-

o projeto que altera os limites geográficos do
município, passando a localidade de Ribeirão Jaca
ré para São João do Itaperiú deve ser votado hoje. O
presidente da Câmara, Inácio Besen (PMDB), con
firmou a inclusão da, proposta na pauta do dia. O
ex-prefeito Odenir Deretti garante que a bancada
do PP vota contra o projeto. Outros votos contrários
poderão vir do Democratas, diante das críticas do
vereador Mauro Bramorski à iniclativa. -

,

Quitado
Candidato a deputado estadual, o ex-prefeito e ex-vereador Eval

do Iunckes (PT) informou ontem que efetuou o pagamento da mul
ta aplicada a ele pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele apresentou
cópia da certidão de recolhiménto do débito aos cofres do municí
pio, emitida pelo TCE. Iunckes recebeu a multa em decorrência da
desaprovação das contas quando presidente da Câmara, em 2001. E,
por isso, sofreu pedido de impugnação de registro, com base na Lei
da Ficha Limpa. O petista também aparece na lista dos inelegíveis
do Tribunal, encaminhada à Justiça Eleitoral, usada como base para
análise dos pedidos de candidatura.

Materiais
Candidato a deputado esta

dual, Carlos Chiodini (PMDB)
apresenta hoje os materiais de

cam-eanha e seus projetos para o

mandato. A reunião com lideran
ças acontece a partir das 19h30,
na ABB de Iaraguá do Sul. Esta
semana, Chiodini já passou por
Schroeder e Ioinvílle, onde tam
bém recebeu o apoio de peeme
debistas para sua candidatura.

Progressistas
No sábado, é a candidata An

gelaAmin (PP) que cumpre agen
da em Iaraguá do Sul. Ela será

recepcionada na Praça Ângelo
Piazera e segue em caminhada
pelo calçadão até o Shopping
Breithaupt, onde participa da
macarronada de solidariedade. A
deputada federal licenciada tam
bém tem reunião na Acijs e visita
a Expo Gestão.

Cirurgias Apoio
Presidente da Câmara, Natália Sobre o Pp, o partido anun-

Petry (PSB), espera para hoje da- ciou ontem apoio informal à
dos solicitados há cerca de duas candidata à presidência da Re
semanas ao líder de governo, Ade- ' pública Dilma Rousseff (PT). Em
mar Possamai (DEM), sobre as 20 dos .27 Estados os progressis
consultas represadas com espe- tas aderiram à campanha petis
cialistas e cirurgias, tema levanta- ta. Em Santa Catarina, o partido
do por Jaime Negherbon (PMDB). permanece neutro.

Especializados em Implante
Dentário e Ortodontia

Tratamentos deOinica Gerai
Oareamento a laser

Laser terapia para diversas
aplicações/ na odontologia
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CHARGE

MEU �\CO f"\4NDCiJ
EUí�RUMA...

AL.lMEtV'AÇAO
EQUILIBRAM!

DOLE�OR

Fisioterapia ra
neuropediatria

A
fisioterapia na área de

neuropediatria é um

tratamento intenso
em vários aspectos:

nos manuseios práticos; no

envolvimento' dos responsá
veis pela criança; na co:q,stante
avaliação e evo-

lução dos exercí- , ,
cios propostos, no
início precoce e

na continuidade
do tratamento: na

satisfação do pa
ciente em partici
par de acordo com

seu desenvolvi
menta motor.

Os objetivos
da fisioterapia variam (para
um bebê o objetivo pode ser

o aprender a rolar, para outra

criança pode ser o manipular
objetos; pára outro paciente o

andar). Sabe-se que o objeti
vo motor que mais se espera
é o andar; mas para tanto, a

criança deve ter a vontade de

"querer ir", a vontade de "ir
buscar", sentir-se com equi
líbrio antes de alcançar esse
andar (que na neuropedia
tria pode-se conseguir em

anos futuros). E nesse cami
nho, volta-se a intensidade
do tratamento, na alegria de
cada conquista (e não só no

objetivo andar). Nas etapas
de maior dificuldade (como
colocar a criança no esta
bilizador por longo período
do dia; segurar a criança em

pé, levá-la andando mesmo

que demore muito mais que
se a colocássemos no colo, ... )
e também na. adaptação da
casa, do dia a dia, para alcan
çar a independência motora.

Essa independência pode
ser traduzida, em

casos mais gra
ves, na facilida
de dó responsá
vel em manusear

e transportar a

criança. A busca

pela independên
cia social e comu
nitária acontece
em muitos casos

com as adapta
ções. Adaptações em casa

(como barras de sustentação,
estabilizador, ... ), na escola
(mesa reclinável, faixas, ... ),
e para se locomover na rua

(cadeira de rodas, andadores,
talas de polipropileno, ... ). Es
sas adaptações podem ser por
um longo prazo ou, na medi
da em que.a evolução motora
ocorre, vai sendo reformula
da a necessidade destas. O
profissional deve estar apto
para, além de proporcionar
manuseios de qualidade, sa

ber quais adaptações podem
ser Inseridas no contexto de
cada família e para que se

presta cada uma delas com fi
nalidade de facilitar e induzir
a evolução do quadro motor.

A busca pela
independência

social e comunitária
acontece em muitos

casos com as

adaptações.

"

Jacira GuesserKruger, fisioterapeuta

EDITORIAL

o fim
da miséria

Instituto de Pesquisa Econômica Aplica
da (Ipea) considera que o Brasil poderá
eliminar a pobreza extrema dentro de

...... seis a oito anos. Em Santa Catarina, isso
.

deve acontecer até 2012. Segundo estudo, com
base em dados da Pesquisa Nacional por Amos
tra de Domicílios (Pnad), entre 1995 e 2008, 13,1
milhões brasileiros deixaram a

miséria, que engloba as pesso
as que vivem com rendimento
médio domiciliar per capita
de até um quarto de salário
mínimo por mês. No mesmo

período, outras 12,8 milhões
de pessoas saíram da pobreza,
configurada pelo rendimento
médio domiciliar per capita de até meio salário
mínimo mensal.

A redução da pobreza veio acompanhada
por uma melhora na desigualdade de renda em

todos os Estados do país, à exceção do Distrito
Federal, onde a concentração de renda foimaior

por causa do funcionalismo público. O Índice de
Gini {que mede a desigualdade e, quanto maior,
pior) subiu de 0,58 para 0,62 no Distrito Federal
nesse período. Na. média nacional, o Gini caiu
de 0,6 para 0,54 entre 1995 e 2008. Em termos

percentuais, a taxa de pobreza passou de 43,4%
para 28,8% da população, enquanto a miséria

caiu de 20,9% para 10,5%.
O crescimento econômico

registrado nos últimos anos,
aliado aos avanços sociais, foi
determinante para estes resul
tados. Mas, as diferenças entre

as regiões brasileiras reforçam
a relevância do papel do Estado
em atuar no desenvolvimento

de uma política nacional capaz de enfrentar os

problemas de ordem social. Hoje, as oscilações
ainda são gritantes, no Sul, por exemplo, a po
breza caiu 47,1%, enquanto a miséria recuou

59,6%. Já no Norte, a pobreza retrocedeu 14,9% e

a miséria caiu 22,8%.

DO LEITOR

Política local
Resposta sobre a Política Local do leitor

Procório Elvécio Pereira, publicada por este jornal
"O Correio Do Povo"no dia 7 de julho de 2010, página 6.

...... uero dizer que achei muito democrá
tico o gesto do Sr. Guida Bretzke em

aceitar ser candidato a vice na chapa
......, encabeçada por Ideli Salvatti a go
verno do Estado de Santa Catarina. Se tal
decisão pegou muita gente de
surpresa, é porque essas pes
soas não aceitam renovação
na política do nosso Estado e

do Brasil.
Para o Sr. Procório, quem

não vota no partido político
de seu interesse são conside
rados da turma do mal (que
feio heim; então eu sou da
turma do mal).

Quero dizer que o governo
do PT, que aí está há mais de
sete anos, tem aprovação da
sociedade brasileira em mais
de 70%. Esse é um sinal que

'

está fazendo um governo mui
to bom. Os descontentes não

I

. chegam a 4%; então eu per-
gunto: quem é a turma do mal?

Olha que posso também citar nomes, mas

prefiro dar exemplos: alguns que sempre
estiveram sugando a "teta" do governo, un�

desde a ditadura outros mais recentes, os

DEM de Brasília e outros tantos.
Concordo que aconteceram alguns pro

blemas no governo Lula, mas mesmo assim
está sendo considerado um dos melhores go
vernos que o Brasil já teve. Como exemplo
poderia citar muitos avanços que ocorreram

nestes últimos sete anos. Só lembrando: o

senhor ouviu falar da vinda
do FMI ao Brasil para assinar
Cartas de Intenções? (já deves
ter ouvido falar em Carta de
Intenção do FMI), do aumen

to do desemprego? E o salário
mínimo que quase sempre
esteve abaixo de 100 dólares
e hoje equivale a mais ou me

nos 200 dólares? Só para teres
uma ideia. Outras melhorias
deixaremos para uma próxima
ocasião.

Concluindo: parece que o

senhor faz parte dos 4% des-
contes com o governo que aí
está, e ainda tem a ousadia de
falar em turma do mal, que
pela sua maneira de pensar é
a maioria do povo brasileiro.

Que tal pensarmos seriamente nisso?

"

Quero dizer
que o governo
doPT,queaí
está há mais
de sete anos,
tem aprovação
dasociedade
brasileira em
maisde70%.

"

LuizRQque Dias - Guaramirim - professoraposentado
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ABANDONO.

Usinapermanece sem funcionar
Segundo vizinhos, local é aberto de vez em quando para acomodação de produtos em câmara fria
JARAGUÁ DO SUL

Mais de um mês se passou
desde que a mini-usina
de leite teve a produção
diária interrompida. Desde
então, as portas estão
fechadas.

pesar do tempo que
separa o fim dos traba
lhos com a atualidade,
nada sobre o futuro do

local foi divulgado. Na manhã
de ontem, a reportagem do O
Correio do Povo tentou entrar
em contato com o secretário de

Agricultura do município, Ingo
Robl, e também com a secretária -

de Administração,' Pedra Konell.
Porém, não obteve retorno atéo
fechamento desta edição.

No Garibaldi, bairro no qual
os equipamentos estão instala
dos, a vizinhança não gosta de
falar a respeito. Segundo ummo

rador, que preferiu não se identi
ficar, ninguém mais trabalha no

endereço há, pelo menos, três
semanas. Até mesmo a secretá
ria deixou de exercer a função
no escritório da usina. Ainda de
acordo com o vizinho, de vez em
quando, um caminhão descarre
ga pacotes de leite na câmara fria
do estabelecimento. No entanto,
eles não seriam resultado da pro
dução do Condomínio de Produ
tores de Leite, antes responsável
pelo beneficiamento.

Estrutura chegou a

produzir 23 mil litros de
leite por mês e há cerca de

30 dias está fechada.

Amini-usina chegou a prepa
rar para o consumo 23 mil litros
mensais do líquido. Entretanto,
problemas financeiros teriam
inviabilizado a continuidade do
serviço e deixado dívidas com

agricultores e até funcionários.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Cadeados nos portões impedem o acesso à mini-usina, que segue desativada no bairro Garibaldi

PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO É RASCUNHADO PELA PREFEITURA

Cortes geram reclamações
JARAGUA DO SUL

A falta de árvoresem algumas
calçadas do bairro Baependi tem
incomodado a moradora Caro
linne Thomazi. As plantas, se

gundo ela, embelezavam as ruas

e, ainda, ofereciam sombra aos

pedestres. Agora, porém, resta

ram apenas os resquícios da pre
sença delas, que foram cortadas
há cerca de um mês atrás. "Nos

dias de hoje isso é inviável, eu só

queria que as pessoas se impor
tassem", afirma.

Conforme o engenheiro flo
restal da Prefeitura, Robin Pasold,
a medida foi necessária. Isso por
que, as raízes da Ficus benjamina
estavam causando prejuízos estru
tufais. Além de quebrar o cimento
das áreas destinadas ao passeio
público, elas também invadem tu -

-

bulações. "Esse tipo de árvore exi

ge muita matéria orgânica, quan
do não podadas o suficiente viram

um problema", explica.
Inspirado pelos estragos cau

sados em diversas regiões da cida
de, Pasold não recomenda o culti
vo de exemplares da espécie. No
caso do Baependi, assim que os

tocos apodrecerem, outras vão
substituí-la. A reposição deve
demorar, pelo menos, um ano.

De acordo com o engenheiro
florestal da Secretaria de Obras,
a Prefeitura trabalha em um

plano diretor focado na arbori
zação do município.

PIERO RAGAZZI

Reposição depende do apodrecimento dos tocos e de determinações quanto às espécies propícias à cidade

Nova data para
o lançamento
de concorrência
JARAGUÁ DO SUL

O lançamento do edital que
deve definir a empresa contra
tada para operacionalizar o es

tacionamento rotativo de Iara
guá do Sul tem uma nova data.
Dessa vez, a Prefeitura promete a

abertura da concorrência públi
ca para a próxima segunda-feira,
dia 19 de julho. A informação é
do gerente de Trânsito do muni

cípio, José Schmitt.

O documento vem sendo ana

lisado pela Procuradoria Jurídica
durante os últimos dois meses. A
demora na liberação se deve ao

fato de que oExecutivo tenta evitar

embargos por parte dos concor

rentes. Eles vão disputar a autori
zação para instalar parquímetros
nas ruas centrais da cidade e, com

isso, cobrar pela ocupação de cer

ca demil vagas destinadas ao esta
cionamento de automóveis.

Sinalização'
exclusiva só
após cobrança
JARAGUÁ DO SUL

A previsão de implantar, no

início deste mês, sinalização es

pecífica em vagas de parada de
automóveis destinados a idosos
e portadores de deficiência física
ficou para' mais tarde. Em junho,
a intenção da Prefeitura era deter
minar os locais em, no máximo, 30
dias. Porém, conforme o gerente
de Trânsito, José Schmitt, a medida
está na dependência do lançamento
doeditalque escolheráaempresares
ponsável pela operacionalização do
sistemade estacionamento rotativo.

Segundo ele, a demarcação ne
cessita de um estudo técnico ainda
não finalizado. O objetivo é termi
ná-lo antes de o sistema começar
a funcionar. Preferencialmente, as
vagas exclusivas vão ficar próximas
a farmácias, agências bancárias e

postos de saúde. Também não foi
definido, por enquanto, se essa par
cela dos motoristas fará parte do
público abrangido pela cobrança.
O Código de Trânsito prevê que 5%
do espaço dedicado aos veículos
devem ser reservados a idosos e 3%
aos portadores de deficiências.
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PRATO

O QUE O JA GUAENSE
,

ESTACOMENDO?

"
Eu não como
nada de
enlatado.

Gosto de tudo'
bem natural
ELVIRA CARL,
APOSENTADA

Em meio à rotina agitada, desafio é manter alimentação em equilíbrio "
JARAGUÁ DO SUL

Com uma agenda cada vez mais lotada
de compromissos, sejam profissionais ou

pessoais, fica dificil para os jaraguaenses
manterem uma alimentação saudável e

,

equilibrada dentro' de casa

Almoçar
e jantar coma família reunida

em torno da mesa tem se tornado com

o passar do tempo programa raro de
fim de semana. Nesta corrida contra

o relógio, lanches rápidos substituem refeições
importantes do dia.

Essamudança no comportamento comum às
famílias modernas, segundo especialistas, pode
acarretar em alimentação inadequada e sérios
problemas de saúde. O alerta vale para crianças,
adultos e idosos.

Mas e você? O que tem colocado no prato?
Sabe como se alimentar corretamente? Para fa
lar sobre estas questões, O Correio do Povo, con
versou com consumidores e especialistas. Nesta
reportagem especial você vai saber o que o jara
guaense está comendo dentro e fora de casa e

tambérri saberá dicas de como manter uma ali
mentação balanceada e saudável.

,

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Elvira diz que segredo para saúde é ficar longe dos enlatados
e das gorduras. A aposentada aposta nas frutas e verduras

Na rede municipàJ:' de ensind são I'�ervi
das 23 mil refeições ao dia.O cardápio, for
mUlado sob a orientação de'duas nidficio�
pistas,. c�pre as �o�a� e�tipt4�cl�;R�!a,t;nOrgamzaçao. Mundial de Saúde e tambem
pelo Fungo Nacionalde ,D.�sell\?P1vi�ento,
da Educação, do Ministério da' Educação. A
preocupação é 'em oferecer aos estudantes .d

urna alimentação saudável, com baixo teor
,

de gordura, açúcar e sódio.Arroz, feijão,leite,
ovos e carnes estão entre os alimentos mais
consumidos nas escolas. Ia'as frutas 'e vet-

o duras são servidas de três a quatro yezes por
semana, nas escolas de ensino fundamen
tal. Nas creches, elas aparecem na mesa dos
alunos diariamente. Itens como mel, peixe,
banana, leite e iogurte são comprados díre- .

tamente dos produtores da região.
'

No total, a redemunicipal de ensino con
some, em média, 70 mil quilos de alimentos
pormês. Cada refeição para escola de ensino
fundamental custa R$ 0,58. Já nos centros in
fantis, o preço sobe para�$ 1,15 por aluno. "

.

Palestras são realizadas com estudan��s e

pais para orientar sobre a edúcãção alimêntat
..Nos próximos meses yassarãQ a f�W n�e do ,.1.

cardápio também omilho verde eo aipin'l'que
I ser�o adgt,PriQQs da�culttlfaJanilliar.I -"'.' I I .. ','I,

Alimentação escolar deve ser balanceada e nutritiva.
Produtos são comprados de agricultores da região

Em casa...
Alimentos saudáveis e verdadeiras "ten

tações", que se consumidas em excesso

comprometem o organismo, ficam lado a

lado nas prateleiras dos supermercados.
Mas no meio de tantas opções, há quem
prefira colocar no carrinho apenas produ
tos que contribuam para uma alimentação
equilibrada. É o caso da aposentada Elvira
Carl, 55 anos, que duas vezes por mês vai
ao mercado principalmente em busca de
carnes, feijão, verduras, legumes e frutas.
"Eu não como nada enlatado. Gosto de
tudo bem natural. Observo a validade e se

é fresco", comenta a consumidora que se diz
atenta à saúde. "Me preocupo muito com a

alimentação. Se faço frango, tiro a pele. Na
carne, tiro a gordura. E sempre prefiro assar

a carne no lugar de fritar. Por isso, eu e meu

marido não temos problemas com coleste
rol, nem diabetes", comenta.

O aposentado Osmar Panstein, 57 anos,
também é exemplo no que se refere à ali
mentação. Na própria horta de casa cultiva
itens como aipim, mamão, palmeira, alface,
repolho, nabo, figo, vagem, entre outros. "Para
mim é um lazer mexer na terra. E tudo que
planto, depois vai para a mesa. Tem outro sa

bor. Não tem veneno, émais saudável", revela.

Osmar tira da própria horta os alimentos para
a família. Tudo sem veneno e bem cuidado

Fora de casa...
Meio dia.A praça de alimentação do

único shopping da cidade começa a lo
tar. Sobre as mesas grande variedade de
cores e sabores. Lanches rápidos, assa
dos e frituras dividem espaço com pra
tos mais balanceados compostos pela
tradicional combinação entre arroz,

feijão, salada e carne. Já a batata frita
parece unanimidade nas refeições. Para
os estudantes SidneyAntonioAldengue

e Natan Felipe Borges Bruch, ambos de
14 anos, ela é o prato principal no almo
ço, uma vez por semana. "Como em casa

quatro vezes por semana. Gosto de arroz
e feijão e nunca como salada. Mas quan
do tem atividade à tarde na escola, eu al
moço aqui e quase sempre como batata
frita", revela Sidney. JáNatan se demons
tra um pouco mais preocupado com o

equilíbrionas refeições. ,'J\l�oço quase,

sempre em casa. Gosto de arroz, feijão,
macarrão e de saladas. Jogo basquete
também", comenta.

Mas há ainda quem opte pelas refei
ções a quilo. "Tem mais variedade e dá
pra comer bem", afirma Iadna Ferreira, 24
anos, que almoça diariamente com os co

legas de trabalho no shopping. Ela conta
que gosta de macarrão e saladas, e tenta
beber suco no lugar dos refrigerantes.
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OASAUDE
Segundo especialista, indústria está preocupada
'em oferecer alimentos saborosos e nutritivos'

: ,A falta de tempo
faz, também com

Que cada vez mais
,

a população tenha
, acesso a alimentos
'industrializados.

· >.' :

'M'
,

-

as quando optar por
·

este tipo de alimen-

tação' o consumidor
deve ficar ·atento ao

que está ingerindo e, principal-
mente, às questões de armaze
namento da comida.

'

Em Jaraguá do Sul, o curso
de Engenharia de Alimentos
forma acadêmicos para atua

rem neste sentido. Em entre

vista ao O Correio do Povo a

coordenadora do curso, Silvia

Figueiredo, que é mestre em

.Agronomia, fala sobre a gradu
ação, o setor e a preocupação
atual da indústria alimentícia

.em.oferecer opções nutritivas
_'
aos consumidores.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo: Existe uma

preocupação da indústria de ali
mentos em oferecer ao-mercado

produtos saudáveis?
Silvia Figueiredo:' As indústrias

têm desenvolvido novos processos
tecnológicos para dar conta de esta

rem complementando em seus pro
dutos atributos que forneçam um

diferencial nos mesmos, como por
exemplo: maior teor de fibras, maior
teor de vitaminas eminerais, e outros.

OCP:Aque tipo de informações o
consumidor preocupado emmanter

.

uma alimentação equilibrada e ba
lanceada deve estar atento ao com

prar um alimento industrializado?
SP: É preciso verificar a tabela

nutricional, que é obrigatória e traz

as especificações e quantidades de
cada ingrediente presente no alimen
to, o prazo de' validade do produto
e as condições de armazenamento

no' ponto de venda. Por exemplo, se
for um alimento congelado é preciso
verificar se o freezer está com a tem

peratura adequada de -18 graus e se

for resfriado ver se a câmara fria está
marcando

. temperaturas próximas
dos 3 graus. Outro aspecto que deve
ser avaliado pelo consumidor é a pre
servação, das embalagens. Se for de

papelão não pode estar amassada ou
muito molhada Se for lata, a mesma
não pode estar amassadaou estufada.

PIERO RAGAZZI

Moderação' e disciplina são finiâariIentais Rara
quem desejaplanter hábitos alimentares saudáveis.
Oe aC0ido com a 'nutr!cionista, AdtianaBraun, é pre-,
ciso evitar exageros. "0 que os cozinheiros querem é

'agradanquem come; É o que�a:is.agrada os'palada
res são os doces e as gôrduras, Mas uma alimentação
saudável tem de ter umbaixo teor de gordura, açúcar
é sódid', explica a especialista.

'

Segundo ela, entre os principais transtornos cau-
sados pela alimentação inadequada estão á-obesída
de, o diabetes e o colesterol, Essas doenças são cada
vezmais frequentes inclusive, entre as crianças.IICon
versar, fazer atividades físicas e passear são prazeres
que precisam ser cultivados. O que acontece é que as

.

pessoas têmnaalímentaçãó uma fonte deprazer.Tem
de serumprazer, mas não o único", argumenta.

A profissional sugere ainda que as frutas e ver

duras estejam sempre presentes na mesa das fa
mílias. E diz que os pais precisam resgatar o valor
emocional da refeição. "Isso está se perdendo. Ali
mentação é reunião, estar com a família. Os pais de
vem tentar pelo menos uma vez ao dia sentar com
QS filhos para comer", revela.

Outra dica- importante é não pular nenhuma re

feição. "0 café da manhã pode ser uma fruta, um
pão, um copo de leite. Mas não pede pular o café da

. manhã Uma criança que não comeu de manhã fica
sonolenta, cansada, com dores de cabeça e pode ter
problemas de aprendizagem'; alerta.

Ela sugere ainda que salgadinhos, doces e biscoi
tos sejam substituídos por frutas. No .higar de rem

gerantes, é indicado o consumo dos sucos naturais.
Uma alternativa é estimular o consumo dessas gulo-
seima� sorçente no� finais de semana.

Silvia diz que indústria de alimentos está mais preocupada com a qualidade

Se for tipo sache, não pode ter vaza- Vigilância Sanitária municipal para
mento.Vale ressaltar quemuitos con- funcionamento, que os funcionários
sumidores têm restrição ao consumo tenham as carteirinhas de saúde e

de alimentos industrializados porque que os empresários invistam em cur

erroneamente dizem ter "muita quí- sos de capacitação para que sempre
. mica". Na verdade, se são acrescidos tenham um programa de qualidade
alguns corantes ou outros elementos,. 'eficiente. A princípio, pode parecer
as quantidades sãomínimas e são de- . uma despesa amais, mas o resultado

. terminadas por uma lei internacional vem comnovos clientes que elegem o

em quantidade, o que não causa ne- estabelecimento bem cuidado e com

nhum dano ao alimento. garantia de qualidade de seus produ
tos para levar a família parauma refei-

ção emomentosde lazer.OCP: Com a mulher cada vez

mais presente no mercado de traba
Um, as comidas congeladas se toma
ram cada vez mais comuns. Comer
em excesso pode serprejudicial?

SP: Os ingredientes do alimento

processado' devem estar especifica
dos na tabela nutricional presente
obrigatoriamente na embalagem,
assim, a princípio, os alimentos não
trazem prejuízo à saúde. O que pode

-

ocorrer é que durante o processa
mento do alimento o calor necessário

para o processo pode diminuir aativi
dade de algumas vitaminas ou outro

componente, assim é interessante

sempre que possível acrescentar fru- _

tas e verduras innatura ao prato.

OCP: E é possível se alimentar
bemmesmo fazendo as refeições em
restaurantes,ou lanchonetes?

SP: É importante que todos os es
tabelecimentos tenham o alvará da

OCP: Qual o foco do curso de tec
nologiaem alimentos daUnerj?

SP:Tecnologiaemalimentos pode
ser considerada como uma ciência

que tem como objetivo o estudo nas

áreas de fabricação, armazenamento,
distribuição, transporte e comercia

lização de produtos alimentícios. E o

objetivo do curso daUnerj é formarum
profissional com competências para

"

atuar em atividades na área de tecno

logia em alimentos: Assim, o acadêmi
co formado será um profissional apto
para o acompanhamento das diversas

etapas de industrialização de alimentos
em atividades de produção, controle de
qualidade, desenvolvimento de novos

produtos, armazenamento,embalagens,
distribuiçãoecomercializaçãodealimen
tos, alémde tero espírito empreendedor
desenvolvido como forma de alavancar
novaspossibilidades de negócios.
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Dazaranha embala a se -feíra
Grupo traz para o palco os antigos e novos sucessos dacarreira. São 15 anos de estrada

Vai ser preciso correr
para garantir um
ingresso para o show do

"

Dazaranha, que acontece
nesta sexta-feira na

Moinho Disco.
s camarotes já estão esgo
tados e os ingressos estão
indo pelo mesmo cami

...... nho. Para os produtores
do show, isso não é,nenhuma no
vidade. "Trouxemos a banda nos

dois últimos anos, e as entradas

sempre acabaram alguns dias
antes. A expectativa; é claro, é de
casa cheia", conta Cristiano Neni

Iunkes, organizador do evento.
A banda traz a Jaraguá do Sul

os maiores sucessos de mais de
15 anos de estrada e os voos do
último álbum, Paralisa (2007). Os
seis integrantes do Dazaranha

cumprem a agenda na cidade de
pois de passar por Curitiba e uni
dia antes de embarcar para Bal
neário Camboriú, onde se apre-

sentam na DjunnMusic Place.
Começando com uma par-

- ticípação na coletânea "Ilha de
todos os sons" (1994), a banda

apresentaria dois anos depois o

primeiro disco do Dazaranha:

Seja BemVindo, cujas faixas até
hoje são interpretadas nos sho
ws. "Tribo da lua" (1998), que
deu à banda o primeiro disco
de ouro, teria a participação
de Jorge Ben Ior e lançaria o

hit "Vagabundo Confesso". Nos

próximos dois álbuns, de 2004 e

2007, o grupo apostaria em um

som um pouco mais pesado e na

participação de metais, além de
detalhes mais sofisticados.

O público feminino que qui
ser conferir precisa ir até a Lico
reria ou ao Posto Mime matriz,
e pagar R$ 15. Para os homens,
o ingresso custa dez reais a

mais. A Moinho recebe o públi-
-

co a partir das 22h30.

• Bruna Borgheni
bruna@ocorreiodopovo.com.br Dazaranha apresenta nesta sexta-feira na Moinho Disco os maiores sucessos da carreira

INSCRiÇÕES PARA CONCURSO E FESTiVAL NO srre DA FUNDAÇÃO

ConcursO' de Declamacão em setembro
�

Meia-noite do dia 18 de julho.
Esta é a data limite para quem
quer se inscrever no Concurso de

Declamação que está sendo pro
movido pela Fundação Cultural e
deve acontecer no dias 2 e 3 de se

tembro. Já os grupos que desejam
participar do Iaraguá em Dança
podem se inscrever até o dia IOde

agosto, a partir de 19 de julho.
O Concurso de Declamação

será dividido em nove categorias
que incluem até mesmo maiores
de 60 anos, e as apresentações se
rão avaliadas por uma comissão

julgadora que vai levar em conta

os quesitos interpretação, entona
ção, integridade do texto e dicção.
No final do concurso, aproximada
mente R$ 5 mil em dinheiro serão
distribuídos entre os cinco melho
res colocados de cada categoria.

As instituições de ensino é

que devem inscrever seus alunos
- apenas um em cada categoria,
após eliminatórias que devem
ser realizadas pelas próprias es

colas. O regulamento e as inscri

ções podem ser feitas pelo site

cultura.jaraguadosul.com.br,
mesmo endereço em que serão

disponibilizadas as inscrições
para o festival Jaraguá em Dança.

ARQUIVO OCP

Neste ano, as inscrições para o Festival Jaraguá em Dança serão abertas de 19 de julho a 10 de agosto

Últimos dias da programação
de férias no Teatro do Sesc -

Uma programação especial
,para separar dois semestres,
como se fosse uma atração no

intervalo entre dois atos de
uma apresentação. É essa a in

tenção do Entreato, que está
acontecendo desde o começo
da semana no Sesc Iaraguá do
Sul. Com classificação livre, as

atrações reúnem dinâmicas di
ferentes e são direcionadas a

toda família.
Na noite de hoje, Tatiana Co

bbett e Marcoliva trazem o es

petáculo musical "Meios e Intei

.ros", um passeio pelos sotaques
e pelos estilos damúsica popular
brasileira. Par�a isso, a dupla de

Florianópolis conta apenas com

voz e violão. Desde 2001, quan
do apareceram no cenário artís

tico, os dois já se apresentaram
por todo o Brasil e cidades como
Buenos Aires, na Argentina, e

Montevidéu, no Uruguai.
Para a sexta-feira, está reser

vada uma das apresentações mais
peculiares da semana. Em IIPor
Três Fios", a contação de histórias

ganha um tempero diferente com

o trabalho de corpo, a estruture

dos personagens e uma narrativt
incomum feita pelos joínvílense
do Grupo Roca de Teatro e'Conta

ção de Histórias.
O projeto já acontece há trê:

anos em Santa Catarina, mas- {

nos últimos dois que está se con

solidando - na terça-feira, com (

teatro 110 Menino do Dedo ver

de", o Sesc Jaraguá recebeu cercs

de 70 pessoas. "A programação {

para toda a família e a intençãc
é combinar diferentes experiên
cias e linguagens", explica o pro
dutor cultural Thiago Martins. 1

apresentação "Meios e Inteiros'
custa um real, e na sexta-feira <:

entrada.é gratuita.

SERViÇO:
o QUÊ: "Meios e Inteiros"

QUANDO: hoje, às 20h
ONDE: Teatro do Sesc '

INGRESSOS: R$ 1
PONTO DE VENDA: Central de

atendimento do Sesc

O QUÊ: "Por três fios"
QUANDO: amanhã, às 20h
ONDE: Teatro do Sesc
Entrada gratuita
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Feira deNegócios dáboas-vindas
Exposição foi aberta na noite de ontem e pode ser visitada até domingo naArena Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

Empresários de diversos
segmentos deram boas
vindas aos visitantes da

. Expo 2010. A Feira de
Negócios começou na

noite de ontem e

prossegue até domingo.
os 78 estantes espalhados
pela Arena Jaraguá, o que
não falta são expectativas
positivas. É o caso de An

derson Nasato, sócio-proprietário de
uma floricultura da cidade. "Quere
mos marcar presença para fortalecer
o nome da empresa e também con

quistar novos clientes", comentou.
A oportunidade de gerar novos

negócios também foi destacada
pelo empresário Roberto Brei

thaupt. "Queremos divulgar as má
quinas e equipamentos disponíveis
para as áreas de construção civil e

indústria, além das diversas opções
de materiais de acabamento e cerâ

mica", ressaltou.

A expectativa dos organizadores
é de que cerca de 40mil pessoas visi
tem o evento, que deverá movimen
tar R$ 10 milhões em negócios. Uma
das atrações da feira é o ímpostô
metro, um mecanismo que permite

.. o .acompanhamento em tempo real
do volume de impostos pagos pelo
contribuinte brasileiro.A iniciativa do

Núcleo de Jovens Empreendedores
da Acijs e Apevi é mostrar quanto a

população paga de impostos embu
tidos nos produtos e serviços. A car

ga tributária brasileira alcança quase
40% do PIB (Produto Interno Bruto) .'

Para hoje está marcada a presen
ça da Fundação Pró-Rim, que dará

orientações de saúde aos visitantes.
Amanhã a atração especial é o desfile
.de moda do Senai-Busmaq, que co-

meça por volta das 19h30. No fim de
semana as crianças ganham atenção
especial, com distribuição gratuita de
gelatina �o sábado e de sorvete no

domingo. Os pequenos também têm
a oportunidade de se divertir no es

paço daTurma doMiguelito.

• Daiane· Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Evento tem objetivo de divulgar empresas e gerar novos negócios.

TEMPERATURAS MAIS BARXAS VÃO PERMANECER ATÉ DOMINGO

Frio bate recorde em Santa Catarina
Tirem as cobertas, casacos e ja

quetas extras do armário, porque
o frio vai continuar e será mais
intenso em Santa Catarina. Uma·
massa de ar polar se instalou so

bre o Estado, deixando as tempe
raturas baixas e, em algumas regi
ões' até mesmo negativas. A única

mudança a partir de hoje é que o

tempo não deve continuar seco e

ensolarado, mas passa a ser mais
úmido com possibilidade de chu
va entre a tarde e a noite.

Iaraguá do Sul, que registrou
5,6°C acompanhado de geada
ontem, poderá ter mínima de 1°C
entre hoje e amanhã. As máximas
não devem ultrapassar os 15°C. Os
termômetros só devem subir no

domingo, quando a massa polar
começa a enfraquecer e o tempo
bom volta a predominar.

De acordo com o Epagri/ Ciram
(Centro de Informações deRecursos
Ambientais ede Hidrometeorologia .

.

de Santa Catarina), essa é a massa

de ar polar mais· intensa deste ano

e quebrou novos recordes de frio na
manhã de quarta-feira. A estação
meteorológica de Urupema regís
troumínima de 7,8°C negativos. A
cidade está localizada no Planalto
Sul, próxima a São Joaquim, onde

. os termômetros marcaram -5,2°C.
As temperaturas devem cair ainda
mais nesta quinta-feira, com con

dições de neve especialmente no

Planalto Sul de Santa Catarina e na

SerraGaúcha.

Regiões mais
afastadas
do centro

registraram
geada na

manha de
ontem·

"
Queremos marcar
presença para

fortalecer o nome
da empresa e

também conquistar
novos clientes.
ANDERSON NASAlO,

EMPRESÁRIO

"

Horários para
visitar a feira

'Além dos estandes que apre
sentarão produtos da indústria,
comércio e outros serviços, tam
bém é possível visitar a mostra

Morada Office Show - que traz

novidades na área da arquitetura
- e o espaço recreativo e cultural
do Sesc (Serviço Social do Co

mércio). A entrada da Expo 2010
é gratuita todos os dias. Hoje e

amanhã o espaço abre das 18h às

22h, no sábado das 10h às 22h e

no domingo das 10h às 20h.
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Veja algumas dicas para decorar o quarto do seu filho,
pois é nele que a criança passará grande parte do tempo

FOTOS DIVULGAÇÃO

o quarto do bebê deve ser planejado lembrando as reformas a serem feitas a partir dos quatro anos de idade

Conforto, segurança, espaço para brincar,
organização e estímulo para o estudo. Todas
estas variáveis devem ser levadas em conta

ao decorar um quartdde criança.

espaço para as brincadeiras e atividades escolares.
"É importante que o quarto tenha um espaço

adequado para colocar a cama assim que o berço I

for retirado. Para as paredes, o indicado são cores

claras, como verde ou azul, para transmitir tranqui
lidade", ensina a arquiteta Fernanda Longo.

O uso do rosa para as meninas e do azul para os

meninos é muito comum. Porém, não fique preso
a estas duas cores. Existem tons suaves de verde,
amarelo ou até tons pastel que permitem uma de

coração diferente e bonita. A aplicação de papel de
parede também é uma boa ideia para garantir um
toque mais divertido ao quarto. Para ajudar seus fi
lhos a serem organizados, mantenha as coisas ao seu
alcance. Vale a pena investir em armários com prate
leiras, nichos ou gavetões para guardar o material es
colar e os brinquedos. "O aproveitamento dos espa
ços e a criação de compartimentos para brinquedos é
omaior motivo pela procura pormóveis sobmedida,
que proporcionam um ambiente infantil e aomesmo

tempo organizado para os filhos", ressalta Fernanda.

>

Oprimeiro
passo a ser considerado na decora-

ção do quarto dos filhos é a. idade deles. Nos

primeiros anos de vida as crianças não podem
dar opinião, porém alguns anos mis tarde 'elas

devem ser consultadas sobre a decoração do espaço
em que vão interagir. Lembre-se: seus filhos passarão
grande parte do tempo neste ambiente da casa e, por
isso, devem gostar da decoração.

Nos quartos de' bebês' não se pode dispensar,
um berço, uma cômoda para trocar fraldas e uma

poltrona para a amamentação, com iluminação
suave. O quarto deve ser planejado lembrando as

reformas a serem feitas a partir dos quatro anos de
idade. Nessa época os pais precisam trocar o ber

ço por uma cama, adequar os móveis e definir um

Quando for
decorar o quarto
de crianças mais
velhas, procure
consultá-Ia
sobre o que

ela mais gosta.
Lembre-se: seus
filhos passarão
grande parte

do tempo neste
ambiente da

casa e, por isso,
devem gostar da

decoração

FLORISA
J IH O k I t: t.t;_1 1 l f:r ..'\

- Flores e plantas artificiais e naturais
• Mudas de flores, plantas e frutíferas

- Moveis parajardim,jardinagem e paisagismo'

Para ajudi)t seus filhos a serem organi�ados, '

mantenha as coisas ao seu alcance, V�le a pena investir<

em armários com prateleiras, nichos ou gavetões para
guardaf o material escolar e os brinquedos

. .
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•

I
Conheça tendências de paisagismo e aposte na beleza
das plantas para trazer novas energias ao ambiente

Para garantir a beleza do jardim, veja algumas tendências de paisagismo
e aposte em um estilo que combine com a sua personalidade.

, .

o inverno é a época ideal
parafazer podas e adubar
o solo. No paisagismo, é
o momento de planejar,
escolher as espécies que
serão plantadas na próxima
estação, decidir como devem
ser os canteiros e preparar
a terra para que o jardim
chegue colorido à primavera.

Para garantir a beleza do jar
dim, veja algumas tendências
de paisagismo e aposte em um

estilo que combine com a sua

personalidade. Mesmo quem
tem pouco espaço em casa pode
apostar na beleza das plantas
para recarregar o ambiente com

novas energias.

• Tenha um jardim com plan
tas variadas. De acordo com o

sócio-proprietário da Floricul
tura Florisa, Anderson Nasato,
para garantir a beleza do jardim
é importante conversar com uma

equipe especializada sobre a cor-

reta manutenção das flores, ar
bustos e árvores.

• Gosta de floreiras? Então

saiba que você pode fazer uma
floreira monocromática - usan

do flores de diferentes espécies,
mas que tenham a mesma cor -

ou colorida, misturando a mes

ma variedade de flores, mas com
cores diferentes.

• Aposte nos vasos. Cultivar

flores, plantas, frutas e legumes
. em vasos e/ou floreiras continua
a ser uma forte tendência, mos
trando que ter um jardim bem
sucedido é possível mesmo para
quem vive em espaços pequenos
ou apartamentos.

•Água commoderação. Poupar
água é já uma preocupação am

biental à escala globale nos nossos
jardins não deve ser diferente. Re

gar demanhã ou à noite para o solo
reter mais água e aproveitar a água
da chuva são apenas duas manei
ras de poupar água na jardinagem.
- Pedras perdidas. As pedras e ro

chas - principalmente as de grandes
dimensões - utilizadas para deco
rar os jardins deixam de ser moda
e são substituídas por flora viva,

em particular arbustos e árvores.
• Orgânico sempre. Cultivar

flores comestíveis, ervas aromá

ticas, frutas e legumes para con

sumo próprio é algo que qual
quer jardineiro anseia.

Mesmo com o cultivo em va

sos, é possível ter produtos or

gânicos frescos à porta de casa,
nem que' seja num apartamento.
- Invista na qualidade. A compra
de muitas ferramentas e equi
pamentos de baixa qualidade -

para durar apenas uma estação
- é substituída pela mentalidade
de investimento a longo prazo,
ou seja, comprar utensílios me

lhores - mesmo que sejam mais
caros - mas com a garantia de

que vão durarmuitos anos.
-

• Jardim personalizado. Todos
sabem que um belo jardim, seja .

ele qual for, dá trabalho, mas tam
bém tem de dar prazer. Além de en
cher o jardim de flores e fragrâncias
que realmente aprecia, a tendência
é a criação de um espaço zen - com

algumas cadeiras, pufes, chaise lon
gues, unia mesa de apoio e ilumi

nação adequada - para desfrutar
bonsmomentos de descanso.

VALLER
Decor_ações

Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessórios em geral para sua casa

FOTOS DIVULGAÇÃO
'.Uó""'_

Com a correria do dia a dia, espaço zen no jardim
serve como um refúgio para renovar as energias

A horta também pode ficar dentro de casa. Na cozinha,
a moradora aproveitou a janela da pia e colocou vasos, de

diversos tamanhos e formas, com vários temperos

Coloridas ou monocromáticas, as floreiras garantem um toque
·especia.à deeoração mesmo.em.locais pequenos
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Nada contra
---entada sobre a cama, penso que sim. É

.....poderia utilizarmelhor o meu tempo (ou
a falta dele). No vai e vem da lixa dando

_."forma nova às unhas surge uma revolta.

Injustiça estar ali, presa' a esse trabalho quase
inútil. Embeleza em um dia e, no seguinte, a
função vira inimiga. Esmalte descascado pare
ce uma sentença de desonestidade com as pró
prias mãos. Um desleixo inconcebível, porém
quase impossível de não servivenciado como se

fosse uma rotina. Mas, cá que
é imaginável andar por aí sem
cor (transparente ou não) ou,
então, com ela em-pedaços.

Bem, se não é admissível
abandonar a tarefa de enfei
tar as unhas (quem inventou
tal necessidade? Eis a dúvida:
a criatura em questão merece
um abraço ou um tapai), seria oportuno que al

guém, não eu, o fizesse. Ok, as manicures estão
por todos os lados e cantos. No entanto, supo
nho haver um complô contra quem vos escreve.

Não sendo assim,' seria, pois, muito azar?! Ou-
tras explicações não existem.

,

Todas as tentativas de inverter as impressões
desfavoráveis ao serviço seguiram em direção
ao nada. Lembro especialmente de uma delas.
A bendita profissional lançou a lixa sobre asmi
nhas unhas demaneira frenética. Na poltrona à

frente, outra cliente tagarelava na mesma velo
cidade. E eu ali, quieta.

Aliás, isso deve ser defeito meu. Desculpem
me, senhoras e senhoritas especialistas, está
além do alcance falar e falar e falar despreo
cupadamente em salões de beleza. Perdão, ao
invés disso, prefiro eu aproveitar cada palavra
não dita. O silêncio, porém, não quer demons
trar nada. Ele é só uma espécie de descanso.
Acontece assim sempre e não tem mau humor

pairando no ar. No lugar de
bate-papos, alimento-me
do olhar. Enfim, eis aqui o

máximo. Nada tão agradável
quanto passar o tempo liber
to pelo blábláblá assistindo às

pessoas e cenas alheias, Sem
fofocas ou comentários, é o

passatempo preferido.
Será por tal predileção que as unhas nun

ca ficam como deveriam? Não adianta dar as
coordenadas. Menos à direita e à esquerda.
Lixa em linha reta, por favor! Não, não adian
ta. Tudo sai como elas querem. Jeito foi desis
tir. Delas, não do silêncio. Muito menos dos
olhos incansavelmente a descansar a língua
da debilitante tarefa de falar e articular. Ah, as
unhas!Vermelho ou rosa?

• kellyerdmànn@gmail.com

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

o Austin acaba de completar um aninho, mas ainda
adora sua chupeta! Esse é o cãozinho da Nattália,

filha da leitora Rosemára Garcia Stortti.

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,
2ih30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, i9h, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i5h50, i7h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (teg)
(13h40, i6h20, 19h, 2ih40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Toy Story 3 (Dub) (13h20, i5h45, 2ih15 - todos

os dias) (18h40 - sex, sab, dom, seg, ter, qui)
,

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(1:4h, i6h, i8h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Eclipse (Leg) (13h50, i6h30, 19hi0, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, i7h, i9h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, i6h20, 18h40, 21hi0

- todos os dias)
-

• Cine Garten 4
• Encontro Explosivo (Leg) (2ih40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14hl0, i6h40, 19h

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, i6hi0, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i6h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1,
• Eclipse (Leg) (13h30, i6hi0, i8h50, 2ih30 -

todos os dias)
• CineNeumarkt 2
• Shrek Para Sempre 3D (Dub)
(14h, i6h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, i7h, i9h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, i9hi0, 2ih50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg) (21hi0 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, i6h20, 18h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Plano B (teg) (2ih40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14hi0, 16h40, 19h

- todos os dias)

.NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Vltória/Vivlane devolve a, Ricardo o livro

de seu antepassado. Berenice comenta com

Antônia sobre as joias que Sofia e Beatriz rou

baram de Francisca, Judite acredita que Antô
nia vai ajudá-Ia a voltar com Guilherme. Jardel

avisa a Jane que está no Brasil. Judite afirma

para os filhos que Guilherme vai voltar a mo

rar com eles. Mariana e Guilherme jantam
felizes no flat. Afonso pede para Yasmin fazer
seus exames na clínica de Ricardo. Jardel avi
sa a Jane que não vai assinar o divórcio. Sofia
e Beatriz destratam Berenice e ela fala sobre
as joias de Francisca. José comenta com An
tônia que acredita que as socialites estejam
escondendo alguma coisa. Beatriz diz a Sofia
que vai pensar em uma forma de subornar Gil
mar. Jane beija Vanessa enquanto ela dorme.
Gilmar fala para Viviane que ela vai ao cabe
leireiro com Jane.

TEMPOS MODERNOS
Até o fechamento dessa edição..a emisso

ra não havia divulgado o resumo do capítulo.

PASSIONE
,

"

Melina exige que Bete readmita Fred. Be-
rilo consegue fazer Olavo lhe ajudar a enganar

,

Jéssica. Fortunato repreende Guida por tentar
abrir sua mala. Clô resolve destruir seus mó
veis antigos. Saulo garante a Fred que ele vai

voltar à empresa depois da assembleia com
os acionistas. Agostina, Dino e Gemma se

desentendem com Mimi. Clara pensa numa

maneira de atingir a família de Totó. Stela fica

nostálgica ao ouvir Lorena falar de Agnello.
Bete garante a Mauro que Saulo e Fred não

conseguirão tirá-Ia da presidência da empre
sa. Fred convence Melina a apoiar suas deci
sões. Gerson fraqueja e volta a usar seu com

putador. Benedetto encontra a carta de seu

irmão Giovanni. Sinval e Fátima se beijam.
Diana pede o divórcio a Gerson. Mauro mostra

para Melina o dossiê sobre Fred.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Teixeira liga para Célia, agradece pelo jan

tar e confessa que queria ouvir a voz dela. Cé
lia diz que ele pode ligar quando quiser, pois
à tarde Bruno está sempre trabalhando. Jaca
esclarece diante de Ajuricaba, Marta, Venta
nia e do promotor que passou o pendrive para
Lincon através de uma brecha que havia na

.

tela da grade da cela. Flores vai até a casa de
Jaca e pergunta à Léia se ela está precisando
de alguma ajuda financeira. O professor deixa
parte dos honorários de Joca com ela. Léia e

Flores tomam café. De repente, o professor
tasca um beijo na viúva.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).
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HORÓSCOPO'
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não faltará energia nem discipli-

na para você no trabalho. É tempo
de dar mais impulso e velocidade aos seus

projetos. Nos assuntos do coração, críticas e

exigências peidem assustar você, mas não se

preocupe, isso passa.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Bom dia para ousar em seus atos

e projetos. Você estará bastante

confiante da sua capacidade. Use sua cria

tividade para se expressar. A paixão dará um

tempero extra ao romance. Desfrute desse

momento de boas energias.

OG.ÊMEOS
.

(21/5 a 20/06)
.

Bom dia para iniciar uma reforma.

As mudanças sempre são bem vin

das, geminiano. Marte indica que você deve

canalizar suas energias para não se irritar fa

cilmente. Capriche no visual, pois a atração
contará muitos pontos na paixão!

CÂNCER
\K...............'" (21/6 a 21/7)

.

Cuidado com a impulsividade e a

impaciência: vá devagar para não se

meter em enrascadas. Terá êxito em ativi

dades que exijam atenção e dinamismo. No

campo sentimental, a sua franqueza dará

maior confiança ao par.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Há possibilidade de atrair os recur-

sos de que precisa, graças à sua gar
ra e disposição para vencer. Cautela com o

excesso de confiança. O desejo de fortalecer

a paixão deve aumentar e você está pronto

para planos maiores.

VIRGEM.

m (23/8 a 22/9)
,

Estará mais intransigente com a

desordem e a disciplina. Bom dia

para adotar hábitos saudáveis e se dedicar

a uma atividade física, algo que você precisa
há um bom tempo. Na vida a dois, um pouco

de ousadia vale a pena!

LIBRA

(23/9 a 22/10)
.

O seu espírito estará mais para

o isolamento. Fique mais quieto
no sEtu canto. Cuidado com falsos amigos,
mentiras e segredos. As tentações de um ro

mance secreto podem aumentar no decorrer
desta quinta-feira.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Procure traçar planos mais humil-

des, organizar sua vida diária e se

mostrar mais solícito. Nos assuntos do cora

ção, invista na'paquera. Essa é a chance de

engatar algo mais sério. Não faltará vontade

de se firmar na paixão.

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Não faltará coragem nem ousadia

.

para enfrentar as situações mais

difíceis. Deposite suas fichas em planos
novos. O dia também beneficia o início de

novos trabalhos, projetos e até um novo re

lacionamento. Aproveite!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A fase é excepcionalmente favorá-

vel para fazer contatos com pessoas

que estão distantes. Você estará mais con

fiante em todos os aspectos, principalmente
em assuntos da sua carreira. O romance ga
nha uma nova alavancada, curta!

-

'. AQUÁRIO. -

(21/1 a 18/2)
Hoje, é melhor ter cautela em rela-

ção à saúde, seguro e investimentos.

Ideias práticas que possam favorecer os negó
cios devem ser tomadas. A dois, evite exagerar
nas críticas para não gerar eventuais brigas.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O astral favorece a união das

pessoas em prol de objetivos em

comum. Cuidado, porém, com o clima de

disputa nas relações, para não gerar brigas
desnecessárias. Na vida amorosa, controle a

ansiedade e a precipitação.
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Maitê Proença votta
a receber pensão

Maitê Proença vai voltar a receber R$ 13 mil men

sais do governo. O valor é referente à pensão que a

atriz ganhava de seus pais, mortos em 1971 e 1989. O

benefício, que foi suspenso no final de 2009, é garan
tido pela Lei Complementar 180/78 - a qual afirma

que toda filha solteira de servidores públicos estaduais
têm o direito de receber pensão. Como Maitê nunca

casou, ela continua tendo direito à pensão.

Ex de Winits diz que·
lentou salvat? união.

Cássio, Rets.tex-marldo de Danielle Winits,
revelou quetentou de tudo para manter o ca

samento com a atriz. "Nenhuma' separação
acontece do dia para noite. Passei .maís de

um ano tentando resgatar minha relação.
Tentei o que pude para manter meu casa

mento. Mas tem uma hora que a corda arre

benta e não .d� mais para segurá-Ia sozinho.

Uma separação é dolorosa, principalmente
quando se temuma criança".

Danton Mello é
exemplo para filhas
Pai de duas filhas, Luisa, de oito anos e Alice,

de seis, Danton Mello se divide entre o trabalho e

a educação das meninas. O ator contou que se em

penha ao máximo para ser um bom exemplo. "Eu

converso de igual para igual com elas. Eu tento fa

lar sobre tudo, mas eu respeito a idade delas. Não

sou um pai ciumento e nem careta. Crio minhas fi

lhas para a vida", comentou o ator.

DIVIRTA-SE

Mulher rara'
Dois homens estão num bar bebendo uma cerve

ja geladinha, quando um deles diz:
- João, eu acho que vou me separar da minha mu

lher. Essaéumadecisãornuttodttrcu,masnãoseimais

o que fazer,já faz três meses que ela não fala comigo!
O outro pensa um pouco e fala:

- Pense bem, Antonio. Você deveria pensar mais

um pouco. Hoje em dia não é fácil encontrar uma

mulher assim!

Hebe e o

Rei cantam
juntos

De acordo com o jornal Folha
de São Paulo, a apresentadora
Hebe Camargo lançará um novo

CD emagosto, intitulado Hebe Mu

lher, que contará com versões de

músicas de Roberto Carlos, Rita

Lee e Renato Teixeira. Por falar em

Roberto Carlos, ele preparou uma

surpresa para a amiga e colocou

a voz dela na canção Você Não

Sabe, de sua autoria, que Hebe

canta em seu novo disco.

Maurício Mattar nega
ser viciado em drogas

Maurício Mattar, atuando atualmente como o delegado homossexual

de Na Forma da Lei, falou sobre seu envolvimento com drogas. "Nunca fui

viciado em nada. Fui um turista dentro daquilo que queria. conhecer e pronto.
Nunca permiti que algo comandasse minha mente a ponto de me escravizar",

garante. Também revelou que se arrepende do período em que deixou de

atuar para ser cantor e compositor. Nesse período ele disse que se inspirou
no budismo e não teve contato com drogas.

Ex-BBB Angélica
foi traída duas vezes
A ex-BBB Angélica, conhecida pelo apelido de

Morango, falou que terminou seu relacionamen-

. to com a ex-namorada logo após sair do progra
ma. A identidade da' moça nunca foi revelada,
no entanto, sabe-se que o relacionamento não

acabou pacificamente. Ela disse que o motivo do

fim do relacionamento foi ,infidelidade. "Traição
é uma coisa que eu aceitei passar por uma vez.

Na segunda vez eu não aceitei", disse a mineira.

SUDOKU

AN IVERSARIANTES
15/7
Ai1emar Mader
Adriano de B. Dama

Gabriela Basquiroto
Geremias Lorencetti

Luana P .Schulze

Maciel M. Baohrnann

Rafael Pascoalli

Rudnei V. Mass

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. Oobjeti
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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Plu'ral

Beatriz Sasse

Rafaelle
Tais Mõller
e Turan
Venturi
curtindo um

happy hour
no Arriba!
Mexican Bar

Bianca
teonardi
de Freitas

e João
Guilherme
Butschardt,

de
Guaramirim

no clima
mexicano do

Arriba!

�estival·
A terceira etapa do Festival da
Canção Sertaneja e Popular,
realizada no dia 10, na Escola
Julius Karsten, definiu os oito
últimos finalistas do evento. Os
outros 16 finalistas saíram das
duas eliminatórias promovidas
dia 12 de junho na Escola
Anna Tõwe Nagel e no Colégio
Holando Marcelino Gonçalves.

. A final está agendada para
dia 31 de julho, a partir das 20
horas, no pavilhão A, do Parque
de Eventos. Os organizadores
premiarão os cinco primeiros
colocados por categoria.

Não vem!
Depois de rolarem muitos bo

atos na internet e no Twitter di
zendo que o Pearl Jam faria shows
no Brasil em novembro, o' início.

.

da semana foi de frustração para
os fãs. O vocalista Eddie Vedder
anunciou no sábado, durante
show em Portugal, que a banda
fará uma longa pausa. Fica á tor
cida para que mais uma excelente
banda não chegue ao fim.

/
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Arena Multiuso Jaraguá�
Negóc�lazerediversão
paatada afamília! .

Serão 112 Stands Internos, 12 Externos, cerca ·de 2400 m2 de espaço para exposição

ATRAçõES DA FEIRA

• ..... Fvndacão Pro-Rim
Area de Exposição (intema e exIema) \li

.,

Educa; paro Prevenir

Desfile de Moda SENAI-BUZMAQ, .

,
�

�

�

'�h��'de ��:.:m,��li�m;f ;>. ,"
",

-

�
.

.

..,

Contato: Juliana Klein - 47 32757011 - 47 8835 6376 - ccoexpo@apevi.com.br I www.expo2010.com.br

Apoio; Evento certificodo:Realizoçóo: . Patrocínio:

e
C,,:m"m Enlfl\"'<a.li-�I
�'�.J �fJg\f� ,"lo Sul $AN,. ... CATAMINA

-
._..

H4Jmrn SESC

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

flic r/beasasse
orkut Beatriz Sasse

Sinara Weber, Bruna Martins, Flávio Nascimento e Oanielle da Rocha
garantiram suas vagas na categoria popular

Marivete Terres, Arlete Pereira, Angelo Roveder e �ilson Vansuita,
Luciano e Lucio Petry são os classificados na categoria sertaneja

CONTATOS eOUTRAS OpÇÕES
LONDON • 3055-ü0651Iondonjaragua.tom.br

.

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTANSUSHI LOUNGE·33711584
CHOPERIA SALOON· 3373-1673

LlCORERIA FOLL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHODiStO· 9973-3866
JUMPCLUB· 9118-2001.

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

dia16
MOINHO DISCO

Licoreria e Caju promovem super
show com a banda Dazaranha.
Ingressos femininos R$ 10 e

masculinos RS 20.
Reservas: 8406-6555 .

ESPAÇO OCA
Rock and roll e progressivo
com a banda The Seres.

Ingresso único RS 3.

LONDON PUB
Especial Férias Universitárias com
sertanejo universitário de Léo Lima
& Banda. Ingressos 'na hora a R$ 15

masculino e RS 10 feminino.

ESTAÇÃO ARMAZ�M
Música ao vivo com Ulysses.

Couvert RS 3.

BIER HAUS CHOPERIA
Show com Zeep Door a partir
das 21 horas. Couvert RS 3.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Henrique & Michel
mais DJs Alan e Alex. Elas não
pagam entrada até 23h30 e

após R$ 12, eles R$ 15.

CARAMBAS (lndaial)
Festa Cool Party com Leozinho e

Paciornik. O melhor percussionista
de música eletrônica do país se une

a um dos DJs mais requisitados da
atualidade, em uma parceria
que completa doze anos.
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Koloninstenfest

Neste
final de semana acontece na So

ciedade Esportiva e Recreativa Alian

ça, a 26a Koloninstenfest, a tão espe
rada festa do colono. O evento que

movimenta grupos de toda a região traz para
animar o concorrido encontro, shows, baile,
danças folclóricas, comidas típicas e muita

animação. Na ocasião será realizada também
a 7a ExposiçãoAgroindustrial e de Orquídeas.

Abre aspas
Podem apontar! Se perduràr até ti mês de

outubro o empate entre Dilma é Serra nas pes
quisas de opinião, podes crer vai ganhar as

eleições quem pagar o Bolsa Família melhor!

Quer apostar!

NAS RODAS
• O que será que aconteceu que ..

nosso amigo e jovem empresário
Iaison Coelho anda tão sumido?

• Quem a esqueceu está
em tempo de desculpar-se:
Humberto Kappaun de Moura,
o querido filho de Elaine e

Paulo Moura, completou 15
anos e foi o mais homenageado
aniversariante da cidade ontem.
E vai adorar saber que foi
lembrado. Liguem!

• Depois de quatro anos de
labuta, o meu amigo Kenji
Shigeoka não ocupa mais o
cargo de gerente de vendas da
Criciúma Construções. Sai do
grupo e vai continuar no ramo
em carreira solo. Bola branca.
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moagoncalvesiênetunu.cnm.br

Moa Gonçalves

Risoto
No próximo dia oito de agosto, o grupo DetonAxé juntamen

te com os Breakers, estarão promovendo na Comunidade Pas
torAlbert Schneider, um delicioso risotó, Agendem!

Falha nossa
Na coluna de quarta-feira registrei que o encontro do grupo da barra

ca do Moa e do Beto da Stammtisch seria ontem no F12 Sport. O certo é

hoje à noite. Tá dado o recado!
.

•
••••
••

j
BUELTEAMAN

Em preendimentos

www.bueltermann.com.br

"
Embora ninguém possa voltar
atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar
agora e fazer um novo fim.

CHICO XAVIER

"

Fabíola Bernardes, a grande anfitriã
de terça-feira em Joinville, na
Moam, durante a 21 a Festa Estrelas
com Champanhe, em noite temática
Country, é Suelen Lescovitz.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

empresário corupaense
Curt Linzmeyer, da KLC

Conectores. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos

os dias. Valeumesmo!
.

Onde comer bem
No Estação Armazém. Um

dos melhores happy hours rega
do a petiscos da cidade.

Dica de hoje.
Curtir o bom pagode do gru

po NovaTendência, que rola hoje
à noite na London Pub.

Palestra
Alfredo Rocha, com 20 anos de carreira e considerado um dos

dez mais assistidos em todo o Brasil, vai ministrar uma importante
palestra com o tema Um Novo Tempo de Vendas e Atendimento, na
segunda-feira, dia 19 de julho, às 19h30 na Scar.Vale a pena conferir.
Mais informações pelo fone 3273-5096
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Novo Posto Mime
No último dia 13 Iaraguá do Sul ganhou

mais um posto da rede Mime. Está localizado
no número 1900 da rua CeI. Procópio Gomes.
de Oliveira na esquina com a rua 25 de Julho.

Escambo
Antes do surgimento das moedas,

o escambo reinava absoluto no apoio
às transações comerciais, mas ainda

hoje faz sentido em algumas situações.
Missão catarinense liderada pelo go
vernador Leonel Pavan vai à Ucrânia

negociar a troca de frangos por ureia,
.

com apoio de um representante daAu
rora. Isto se deve ao fato de que está
difícil vender frangos para a Rússia

que firmou acordos com os EUA e Tur

quia. Como o governo brasileiro tem

se empenhado muito pouco em firmar
acordos comerciais, cabe aos Estados
cobrir esta lacuna. f'

Governo eletrônico
. o programa Gesac - Governo Eletrônico.

- Serviços de Atendimento ao Cidadão que
é o programa de inclusão digital do governo
federal está abrindo licitação para adquirir
107 mil pontos de conexão à internet o que
permitirá a expansão de sua rede, hoje limi
tada a 12mil pontos.A novidade é que o edi
tal pretende garantia de pelo menos 20% da

. velocidade pretendida que é de 2 megabits
por segundo. Hoje o Gesac exige garantia de
6,7% dos 512 Kbits por segundo.

Mercado Regional

Lourival Karsten

e apresentação de produtos. Quero tem

comp':etêneia. par� 'ensinai, certamei\t€} ,

1,/ I.

• I '

I

tem competência para oferecer o me-
lhor produto aos seus clientes.

Câmera infravermelho

Encontro em

Florianópolis
Nesta quinta-feira estará na

capital do Estado o presidente
da Acijs - Durval Marcatto Junior
- acompanhado de diversos em

presários para um encontro com

o secretário Cleverson Siewert
e sua equipe. Na pauta o re

torno em relação aos diversos

pleitos apresentados ao mes

mo em sua visita à entidade

empresarial de nossa cidade.

Esperamos que haja acolhida às

reivindicações apresentadas.

Posto Cidade
A rede de postos Cidade aca

ba de ganhar a sua unidade de
número 6. Está localizada no

progressista bairro Czerniewicz,
na rua Roberto Ziemann.

INDICADORES

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para a prestação
. de serviço de manutenção do prédio da Câmara, especificamente para mão-de-obra de
manutenção das instalações hidrossanitárias, pinturas, serviços de carpintaria, serviços
de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos,
impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares-
TIPO: Menor Preço.
REGIMENTO: Lej Federal n s 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 29 de julho de

�010, 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 (29/07/2010), 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$ 11.000,00 (onze mil 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 (sq, 15 de julho de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidente

Este é um novo lançamento da Intelbrás que ofe
rece um equipamento que capta mais detalhes, cores
mais próximas do real e grande contraste em condi
ções ruins de luminosidade com alcance de 30 metros.
Com diversos avanços tecnológicos, trata-se de uma

opção para quem precisa realizar a vigilância em con

dições de baixa luminosidade.

Carnes para'a Europa
A União Europeia responde por 46,1% das

vendas de produtos agrícolas realizadas pelo Bra
sil, mas existe espaço para muito mais, em espe
cial no setor de carnes. Em função das normas
sanitárias adotadas pela comunidade europeia
tem sido difícil para os produtores brasileiros
venderem seus produtos naquele mercado. O
ministroWagner Rossi irá para a Europa lideran
do um grupo de trabalho para se encontrar com
autoridades do bloco e tentar .remover entraves
burocráticos que têm dificultado ainda mais a

aprovação dos fornecedores brasileiros. Apoian
do o ministro estão representantes das diversas
entidades ligadas ao setor de carnes.

CAMARA DE
VEREADORES

" .1 JUA'i". DO SOl

Que tal Angola?
Este país africano que fala português, depois de dé

cadas transtornado por guerras tribais, finalmente está
encontrando 'um clima propício para o desenvolvimento
econômico e pode ser uma ótima opção para empresas
brasileiras que queiram desenvolver novos mercados. Lá
os produtos brasileiros - inclusive culturais - circulam sem

necessitar tradução o que é uma grande vantagem. A Pe
trobrás - entre outras empresas brasileiras - também está
lá e acaba de anunciar uma nova descoberta de petróleo
na costa angolana.

AVISO DE L1CITACÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N!! 07/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
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Nacional 19

inscritosnacordabamba
Ministério Público pediu a rejeição das candidaturas. Justiça Eleitoral vai analisar os casos
o Ministério Público pediu .

à Justiça Eleitoral que
impeça 2.256 políticos
de levar adiante suas

candidaturas.
ste é o resultado prelimi
nar do trabalho dos pro
curadores que atuam no

..._ processo eleitoral deste
ano nos 26 Estados brasileiros e

no Distrito Federal. A fila de can
didatos na corda bamba pode
aumentar ainda mais, já que, em
muitas unidades da federação,
o pente fino nos registros ainda
não foi concluído. Caberá aos

Tribunais Regionais Eleitorais

(TREs) decidir se aceitam ou não
os pedidos feitos pelo MP.

Entre os motivos que levaram

os procuradores a pedir a rejei
ção das candidaturas, destacam
se os critérios da nova lei da Fi
cha Limpa, que impede políticos
com condenações decididas por
órgãos colegiados (em que há
mais de um juiz) de entrarem na

corrida eleitoral. O MP também

apontou outras irregularidades
nos registros, como ausência de
documentação e contas rejeita
das 'por tribunais de contas.

o Estado que lidera o ranking
de políticos ameaçados é Minas

Pesquisadores
.

analisaram
32 milhões de
procedimentos

doSUS

Curetagem após aborto lidera
ranking de cirurgias no·SUS

A curetagem após aborto foi a
cirurgia mais realizada no Siste-

-

ma Único de Saúde (SUS) entre
1995 e -2007, segundo levanta
mente do Instituto do Coração
(InCor) , da Universidade de São
Paulo. Com base em dados' do
Ministério da Saúde, os pesqui
sadores analisaram mais de 32
milhões de procedimentos nesse

período. Ficaram de fora cirur

gias cardíacas, partos e pequenas
intervenções que não exigem a

internação do paciente.
"Procuramos analisar o perfil

epidemiológico das cirurgias que .

tinham um portemédio ou gran
de e, portanto, potencial maior
de complicações", diz a médica
Pai Ching Yu, autora da pesqui
sa. Ela explica que tanto partos
como cirurgias cardíacas são

habitualmente estudados sepa
radamente por terem caracterís
ticas muito peculiares.

Entre os 1.568 tipos de pro- ,

cedimentos avaliados, as cureta
gens ficaram na frente, com 3,1
milhões de registros. Em seguida,
vieram as cirurgias para correção
de hérnia (1,8 milhão), retirada
de vesícula (1,2 milhão), plástica
de vagina e períneo (1,1 milhão)
e retirada do apêndice (923 mil).
"As informações disponíveis no

Datasus não permitem diferen
ciar a curetagem resultante do
aborto espontâneo da do provo
cado", explica a autora do estudo.

Segundo estímàtíva do Mi
nistério da Saúde, a maioria das

curetagens realizadas é decor
rente de aborto provocado. O
médico Thomaz Gollop, coorde
nador do grupo de estudos sobre
o aborto da.Sociedade Brasileira

para o Progresso da Ciência, con-
,

corda. ''Amaior parte dos aborta
mentos espontâneos não exige
internação. As complicações são
quase absolutamente resultantes
de abortos provocados", diz.

Gerais, com 614 candidaturas

impugnadas, seguido de Alagoas
(383) e Rondônia (234).

Entre os políticos que po
dein ser barrados estão figuras
conhecidas dos eleitores, como o

ex-governador do Rio de Janeiro
Anthony Garotinho (PR-RJ) e Ja
ckson Lago (PDT-MA), que teve o

mandato de governador cassado
e pretende voltar ao cargo. Ou
tros que fazem parte da lista do
MP são:' o deputado federal Jader
Barbalho (PMDB-PA), e ex-sena
dor Joaquim Roriz (PSC-DF), que

,

tenta governar a capital federal'
pela quinta vez. Também inte

gra a relação o deputado federal
Neudo Campo (PP-RR), famoso
por ser o parlamentar mais pro
cessado do Congresso Nacional,
com nove ações penais só no STR

FOTOS DIVULGAÇÃO

Deputado federal Jader 8arbalho é um dos que podem ficar de fora

"Eles nos criticam como se

fôssemos idiotas", diz lula
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva fez um desabafo em refe
rência às críticas sobre o suposto
atraso, 'das obras de ínfraestru
tura para a Copa do Mundo de
2014, no Brasil.

"Terminou a Copa da Áfri
ca agora e já começam a dizer:
"cadê os aeroportos brasileiros?
Cadê os corredores de ônibus
brasileiros? Cadê os corredores
de trens do Brasil?" Enfim, como
se nós fôssemos um bando de
idiotas que não soubéssemos fa
zer as coisas e definir as nossas

prioridades", disse o presidente.
Lula deu a declaração durante
cerimônia de anúncio dos ter

mos do processo de concessão
para a construção do trem-bala

que irá ligar São Paulo e Rio de

Ianeíro na noite de terça-feira.
Ele,não afirmou a quem, espe
cificamente, se .referia. Segundo
ele, o Brasil terá condições de

inaugurar o empreendimento
em 2016, �no em que o país se- Lula falou sobre cobranças

I

diará os Jogos Olímpicos, no Rio
de Janeiro. "Queremos que este

ja pronto até as Olimpíadas de
2016. Acho plenamente possível
inaugurar essas obras até 2016".

AGÊNCIA BRASIL

EM DI U O

lei proíbe palmadas
o governo federal enviou ao Congresso Nacional ontem um projeto

de lei que prevê punição para quem aplicar castigos corporais em crian

ças e adolescentes. O projeto deve passar pelos trâmites comuns na Câ
mara e no Senado, ou seja, deve ser analisado por comissões e pelo ple
nário de cada Casa. Depois, precisa ser sancionado pelo presidente Lula.

Economia parou
de crescer em
maio, mostra BC

A atividade econômica bra
sileira brecou fortemente em

maio passado, mostrou o Índi
ce de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), divul
gado ontem e que busca mos

trar o comportamento do Pro
duto Interno Bruto (PIB).

Naquele mês, comparado
com abril, o índice dessazona
.Iizado ficou estável em 139,55
pontos. Em abril, a economia

já dava sinais de crescimento
menos intenso, com expansão
de 0,27% sobre março, bem me

nos do que a variação de 1,17%
visto de fevereiro para março. O
índice vinha subindo desde fe
vereiro de 2009.

Na comparação anual, no

entanto, o IBC-Br continua
com bastante força. Em maio,
a expansão foi de 9,39% sobre
um ano antes. No acumulado
do ano, de janeiro a maio, o

crescimento está em 10,29%
quando comparado com igual
período de 2009.
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DOIS TOQUES
CURIOSIDADES

linha de Fundo

Julimar Pivatto
ELIMINADOS -Anãpolís Já está
fora da Liga FutsaI, assim como

a Unisul, que teria de torcer por
uma combinação absurda de
resultados.

Você sabe de onde vem o nome "alpinismo"?
Sim, tem a ver com os Alpes, cadeia montanhosa

localizada na Europa. A expressão surgiu depois Que
Jacques Balmat e Doutor Piccard alcançaram o cume do
Monte Branco, nos Alpes, no dia 8 de agosto de 1786.

CLASSIFICADOS •

Matematicamente, ó
Corínthians é o único
classificado. ParaMalwee/
Cimed e Krona só um desastre
tira a vaga de ambos.

Varzeano segue parado
Na sessão de terça-feira, os vereadores aprovaram de

forma unânime a criação do Sistema Desportivo Muni

cipal. O projeto precisa passar por segunda votação, que
será hoje à noite. Acredito que deve passar, mas não en

trará em vigor de imediato. Especialmente o Tribunal de

Justiça Desportiva, que teria como primeira missão julgar
o Imbróglio doVarzeano, paralisado pelo recurso do Bran

denburg/Dutra e do Atlético Independente, ambos sus

pensos por inscrição irregular de atleta.

DECEPÇÕES.Cortiana e

Atlântico fazem campanhas
abaixo doque se esperava,
pela tradição dos dois times. A
Cortíana está a cinco pontos da
zona de classificação.

SURPRESAS, O Florianópolis
paramim é a grande surpresa.
Acreditava na classificação
deles, mas a campanha é
melhor do que,a'encomenda.

.

Desenrolar
cer, a principal competição
de várzea da região segue
paralisada e sem data para
retornar. Brandenburg/Du
tra e Atlético foram punidos
porque usaram atletas fede

rados, o que é proibido pelo
regulamento do Campeona- .

toVarzeano.

Para que o TJD seja cria
do, é preciso primeiro que
o sistema monte Conselho

Municipal de Desportos. Se
rão 21 pessoas que ajudarão
a gerir e organizar o esporte
jaraguaense e que indicarão
os

. membros do tribunal.

Enquanto isso não aconte-

Bronze na China

A
s j�raguae�s�s Rafaela �ittencourt e Márcia Fel�rin ajudaram a Se

leçao Brasileira a conquístar o bronze no Mundial Escolar de Vôlei,
disputado na China. As duas foram recepcionadas com festa em Nova

Trento (onde jogam), com direito a desfile em carro aberto e show de

fogos na praça central da cidade. Elas jogam juntas desde os 11 anos e têm um

belo entrosamento - Márcia é levantadora e Rafa é atacante. Tomara que essa

parceria dure muito tempo e que as duas tragam aindamais títulos.

PRIMEIRA FASe.A primeira
fase será definida-no dia 3 de

agosto, quando acontecem os

últimos quatro jogos.

CONTAS ilAMalwee/Cimed
'temUma partida ame�osque
Corinthians e Krona, rivais pela
liderança, mas tem confronto
direto contra ambos .

•

•

p�RiiiíiiiiiIIO.JETS
SIM-ESTAR AQUI .

Registro de Incorporqlo Matricula If 81.526

Residencial Neumann próximo a Marisol, em fase de acabamento,
ótimo para investir melhor para morar.

.

• Apartamentos de 1 dormltórlo, sala, cozinha, lav bwc, sacada'
com churrasqueira e uma vaga de garagem. R$ 89.000�OO

• Apartamento Suite + 1 dormitório, sala, cozinha lav., bwc, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$125.000,OO

Prédio: Salão de festas, portão e porteiro eletrônico, garagem
coberta, medidor de água e gás individual, soleiras das [anelas, "

sacadas e boca da Churrasqueiras em granito.

Tr: (47) 9927'·7240 I projets@uol.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALBERTO TARANTO,
COLABORADOR

Iaraguã, HojeDuas Rodas, e íamos treinar
as terças,e quíntas.rsempre às 17hl,5� Não
tinha fblgà;', lern15r0�.'

'

,� "

R. Marechal Flortano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 \N\N\N.rnegacrecl.nétCentro - Jaragua do Sul �,
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 337D.�24D

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

.

Santos quer
retomar o
bom futebol
no clássico e

contará com

Ganso (com
a bola)

Clássico agita O Pacaembu e

Flu quer manter campanha
DA REDAÇÃO

A oitava rodada do Brasí
leirão será encerrada hoje com

a realização de três partidas.
Uma envolve uma equipe que
está na ponta da tabela, outra
um clássico estadual e a última
um duelo de xarás.

No Maracanã, o Fluminense
,

recebe o Prudente, busca se man

ter nas primeiras colocações e quer
aumentar a sua série de vitórias, já
que está invicto há quatro jogos. O
rival tricolor ,entra em campo em

uma situação nada confortável.
O Prudente foi julgado pelo STJD

- por ter escalado Paulão de forma

irregular contra o Flamengo e per-
deu três pontos.

I

'Em São Paulo, Palmeiras e

Santos fazem o clássico no Paca

embu. Os dois times prometem
muita disposição. O alviverde
ainda não terá o técnico Felipão
(Murtosa comandará a equipe),
mas Kleber volta oficialmente.

Já o Santos tenta retomar o bom
futebol e, para isso, contará com
o oportunismo de Neymar. Rabi
nho pediu para ser poupado.

Por fim, o duelo entre dois
clubes com o mesmo nome, Atlé
tico-MG e Atlético-GO prorne- ,

tem emoção e nervosismo, pois
ambos estão na zona de degola.
O jogo será na Arena do Jacaré,
pois o Mineirão está fechado

para reformas.
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Briga direta pela
liderança isolada
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,

Para Falcão, jogo reúne ,os doismelhores técnicos do Brasil
JARAGUÁ DO SUL

O jogo de hoje entre o líder
Corinthians e a vice-líder
Malwee/Cimed promete
colocar fogo na disputa pela
liderança da Uga Futsal.

confronto direto pela
ponta do torneio promete
ser uma daspartidas mais

...." emoéionantes da tempo
rada. Isso porque o melhor time.
da Liga Futsal até o momento
será conhecido às 19h, no Parque
São Jorge, em São Paulo, com

transmissão da SporT\T. Somen-

No Timão
jogo é como
uma final

te a Krona/Joinville pode ultra
passar ambos se vencer o Minas
amanhã, em Belo Horizonte.

Diferente de 2009, quando a

Malwee era favorita absoluta no

confronto, este ano os comanda
dos de Fernando Ferretti terão a

missão de parar o bommomento

alvinegro. O time de 'PC de Olivei
ra está há sete jogos sem perder e
em casa venceu as duas últimas
partidas. Já a Malwee tenta em

placar o terceiro triunfo seguido,
após a goleada por 6x2 sobre o

Praia Clube, em Brusque.
Falcão, que assumiu a vice

artilharia do 'torneio com 18 gols,
aposta no seu poder de finaliza-

ção para sair de São Paulo com

uma vitória e a consequente li

derança. IiOS dois times vão se

enfrentar no momento em que
buscam se firmar na primeira
colocação. Terão excelentes jo
gadores em quadra, além dos
dois melhores técnicos da atua
lidade. Isso, por si só, já garante
ingredientes suficientes para ser

um grande jogo", disse o camisa
12. A Malwee continua sem Chi
co e Bebeto contundidos. O fixo

'

Arthur, que cumpre suspensão, é
o desfalque alvinegro.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br /

MUNiCíPIO DIA A DIA

Para o Corinthians, o duelo
de hoje à noite é o mais aguarda
do da competição. Dois motivos
fazem do jogo uma decisão an

tecipada: primeiro por colocar
e

a liderança alvinegra em risco e

depois por enfrentar a Malwee. A
equipe terminou a primeira par
te da primeira fase, antes da pa
ralisação para a Copa do Mundo,
na liderança, fato inédito para o

clube que ganhou reforços e, até

agora, faz uma excelente campa
nha no torneio.

O ala Simi confirma a expec
tativa e reconhece a força da
Malwee. liA gente já sabe da qua
lidade dos jogadores da .Malwee
é uma equipe vencedora. Que
remos manter a liderança e dar

sequência de vitórias que a nossa

equipe está tendo", disse o joga-
dor, um dos destaques do time. Malwee, do ala Márcio, quer trazer a liderança isolada para Santa Catarina

NO CLÁSSICO CARIOCA, FLAMENGO LEVA A MELHOR SOBRE O BOTAFOGO

Nada de gols no jogo dos líderes
DA REDAÇÃO

Ceará e Corinthians fi
zeram um bom jogo, mas a

rede não balançou. Com isso,
o Timão mantém a lideran
ça do Campeonato Brasileiro,
ao menos por enquanto. Isso

porque o Fluminense pode
assumir a ponta se vencer o

Grêmio Prudente hoje à noite

(veja mais na página 21).
A rodada foi boa para três

visitantes. O primeiro deles foi
o Avaí, que aprontou para cima
do São Paulo e venceu por 2x1
em pleno Morumbi. Roberto e

Vandinho abriram o placar e

Hernanes descontou no fim do

jogo. O Cruzeiro bateu o Atlé
tico-PR em Curitiba por 2xO,
com gols deWellington Paulis
ta e Robert. E o Internacional
goleou o Guarani por 3xO em

Campinas. No clássico cario
ca, Paulo Sérgio fez o único gol
da vitória do Flamengo sobre o

Botafogo.

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

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

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 99/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MO-OALlDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONCRETO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/07/2010, dasB.Oü h às 11 :30

edas13hàs16h. '

• DATA DA ABERTURA: 30/07/2010 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.
samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100. -

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

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

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

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 100/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONCRETO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/07/2010, das 8:00 h às 11 :30

e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 30/07/2010 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC� Site: www.
samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010-FMS .

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço POR ITEM

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretária de Adminis

tração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão
Presencial acima, que promoveu Inclusão de mais um Local para prestação de
serviços de vigilância desarmada e alteração no endereço do local do item 01. O
conteúdo integral das alterações estarão disponíveis no Edital Versão II. Sendo as

sim, conforme orientação jurídica, em virtude de dar maior amplitude e concorrên
cia no certame, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8,666/93, tendo em
vista as alterações modificarem as características do objeto e consequentemente a

formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados,
,que está alterando a data para visita técnica, entrega e abertura dos Envelopes,
conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Ha
bilitação e Proposta): Até às 09:00 hs do dia 28 de julho de 2010, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos en

velopes serão as 19:15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de
Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: Dia 27 de julho
de 2010, as 10:00hs. O Edital alterado (Versão II) estará disponível no site www.

jaraguadosul.sc.gov.br a partir de 16/07/2010,
Jaraguá do Sul (SC), 14 de julho de 2016.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

GA. PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO S"RODADA

RESULTADOS
São Paulo 1x2 Avaí
Atlético-PR Ox2 Cruzeiro
Grêmio lx1 Vitória

Flamengo lxO Botafogo
Ceará OXO Corinthians
Guarani Ox3 Intemacional
Goiás OxO Vasco
HOJE
21h - Fluminense x Grêmio Prudente
21h - Atlético-MG x Atlético-GO

12°

13° Palmeir:as
14° Grêmio 9
15° 9
16°

18h30 - Vasco x Atlético-PR
18h30 - Vrtória x São Paulo
DOMINGO
16h - Intemacional x Ceará
16h - Corinthians x Atlético-MG
16h - Atlético-GO x Flamengo
16h - Avaí x Palmeiras
18h30 - Grêmio Prudente x Grêmio
18h30 - Cruzeíro x Goiás
18h30 - Botafogo x Guarani
18h30 - Santos x Fluminense

!1(��lflP!1�I.iiflrJllll
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados pai a Sér.e B
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Acusados de disparar rojão devem ser ouvidos pela Justiça no próximo mês
BARRA VELHA

OS próximos meses serão
decíslvos no processo que
investiga o àcidente que
feriu a jovem Ana Paula da
Silva, 22 anos, na virada
do ano de 2008 para 2009.

na Paula foi atingida na

cabeça por um rojão du
--- rante a festa de Réveillon,

m BarraVelha. Na próxi
ma segunda-feira, uma audiência
acontece no Fórum de Santa Hele
na (PR) para ouvir as testemunhas
de defesa dos acusados Odair Luiz
Moraes, GilbertoMarinho Moraes e
LuizVilmarMorais.

A .expecratíva da mãe de Ana

Paula, Rosali da Silva, é de que o

processo entre na fase final em

agosto, quando deve acontecer a to
mada de depoimento dos suspeitos
pela Justiça. "Queremos que a Justi
ça seja feita e que eles paguem pelo
que fizeram", disse Rosali.:

Ela critica a demora no anda
mento do processo judicial, já que

o acidente aconteceu há um ano

e sete meses. Rosali comenta que,
como os acusados são de outro Es

tado, muitas intimações acontecem
por carta precatória, o que atrasa as
investigações. "Muitas acabam vol
tando porque as testemunhas não
são encontradas, então tudo acon

tecemuito devagar", acrescentou.
No ano passado, a família tam- I

bém ingressou na Justiça com

uma ação requerendo indeniza

ção em virtude dos problemas de
saúde que a jovem enfrenta desde
o acidente. Hoje, Ana Paula fala e

anda com dificuldade e precisa de
ajuda para realizar tarefas como

comer e tomar banho.

Recentemente, Ana Paula fez
tratamento na MCD (Associação
de Assistência à Criança Deficien

te), de Joinville, e no Hospital Sarah
Kubitschek, unidade de Belo Hori
zonte (MG).As instituições são refe
rências nacionais na reabilitação de
vítimas de traumatismos e proble
mas na coordenaçãomotora.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Ana Paula se recupera lentamente. No detalhe, ela na noite do Réveillon

Dois assaltos
em três horas
JARAGUÁ DO SUL

Um bar na rua Irmão Le

andro, bairro Vila Lenzi, foi
assaltado por volta das 22h de

terça - feira. A proprietária
/

do
estabelecimento relatou à Po
líciaMilitar que dois homens
entraram no bar, jogaram,
algumas partidas de sinuca,
beberam e somente depois
anunciaram o assalto. Os
dois estavam armados com

revólveres calibre 38 e rouba-

.

ram R$ 600 do caixa e outros

R$ 300 de um cliente. Eles não
foram localizados até o fecha
mento desta edição.

Pouco antes, por volta das

19h15, uma mulher foi vítima
de punguismo. Ela contou

que, ao descer de um ôni
bus na rua Itapocu Hansa,
no bairro Três Rios do Nor

te, foi abordada por dois
homens que roubaram a

bolsa, onde estavam guar
dados os documentos pes
soais, um' óculos de grau
que valia cerca de R$ 1 mil
e mais R$ 5 em dinheiro. Eles

fugiram em umamotocicleta.

PREVISÃO DO TEMPO

TErv�P()
.

�NSTÁ'VEl
Nevoeiros ao amanhecer
e muito frio. O tempo fica
mais instável com chuva
no início e final do dia.
Vento fraco a moderado
com r(\jadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: io-c
MÁX: 12°C

SEXTA
MíN: 12°C
MÁX: 15°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 16°C

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 18°C

<�(.
(... -'�I
"''"''.,,_.-.--/

Parcialmente
Nublado

NubladoEnsolarado

'fH�O

Sensação
de até -5°C

Parece que as temperaturas
vão cair cada vez mais - ten

dência que é acompanhada
pela sensação térmica. Hoje, na
maior parte do Estado, a sen

sação mínima média é de O°C.
Entre Curitibanos e Caçador, a

sensação é ainda mais baixa, de
-s-c. No Vale do Itapocu, sensa
ção entr� o°c e 10oe.

..1

r

Tróvoada

PR08J�,BnJDADE

Serngeadano
Vale do ltapocu
A probabilidade de. ocorrência de

geadas deve diminuir um pouco até
o fim desta semana. Hoje, as regiões
mais propícias são o Meio-Oeste e o

Planalto Sul, com 90% de chances de

geada. Na região do Vale- do Itapocu,
a probabilidade de ocorrência não

passa dos 10%.

; .
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NACARAGUÁ
A melhor NEGOCIAÇÃO

� "�peciClisclicoes ....

COD. .

�ostaXIS' ,
.

poro . ,'berols,
L' 'OOOlS I

•

prollSSI ruraiSrodutoresp
e frotistOS,

Novo Gol 1.0 4 portas
-Porc-cheque na cor do veiculo
oSanco do motorista com

regulagem de altura
• Painel com relógio digital
.·Imobilizador eletrônico
oPorta-malas revestido de carpete

-Rodcs aro 14
•Revestimentos e porta objetos
• Faróis duplos
•Conta-giro
-Spoiler traseiro e frisos laterais
-Retreviseres e maçanetas na cor do veículo
- Preparação para som com antena no teto

'medianle de apresenlação de CNPJ

Ofertas válidas até 15/07/10 ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com 60% de entrada e saldo em 24 meses.
Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.Alguns opcionais referem-se à versões especificas.

W'WV'I'autoeIiIe.com.br GrupoAuto elite 40 anos de credibilidade, BANCO \IOUCSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

EMAGRECA COM SÃUDEI.

.� � .

A Farmácia de Man.ipulação EKILíBRIO traz para você,
. ,

fórmulas exclusivas para ajudar na perda de peso!

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula é a ideal para você!
Farmácia de Manipulação Ekilíbrio

Fone: 3371 ..829813371-6087 Rua João PicoU; 110, Centro

PHOUAMAGRA
A PHOllAMAGRA possui ação diurética,

redutora de depósitos de celulite. Seu

efeito emagrecedor é devido a sua ação'
supressora do apetite, causando a-sensação de saciedade e

assim diminuindo a fome e na queima de gordura localizada

principalmente no abdômen, dimlnuindo a circunferência
na' cintura. Pode' ser' usada para evitar o depósito de'

gorduras na parede das artérias coronarianas diminuindo
os riscos de problemas cardíacos.

COMPOSTO EMAGRECEDOR 3
Fórmula que associa Caralluma flmbriata, Faseolamina e

Citrus. .

CARALLUMA FlMBRIATA: Além de suprimir a fome, a Caralluma
também diminui a circunferência da cínturae diminui a vontade de
comer doces.

,

FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma

glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de urna parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultado é a redução dos níveis de açúcares e as

. �

calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de

gordura,

CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o' ritmo do seu organismo,
acelera ometabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e,

.

conseqüentemente, a queima de estoques-de gordura.

COMPOSTO EMAGRECEDOR4
Fórmula que associa além da Caralluma, Faseolamina e o Citrusra

. ,Caseolamina, que inibe a absorção de parte das gorduras (lipldeos]
ingeridos e a Quebra' pedra, . que atua como diurético,
hepatoprotetora e hipoglicemiante (sequestra a glicose no sangue)
ajudando no controle da glicemia,

<
•

.KOUBO.
o .KOUBp possui propriedades importantíssimas, no processo de .:

emagredmento, sendo um potente moderador de apetite, que'
auxilia no processo de emagrecimento estimulando o organismo
para lib-erar mais insulina à célula, saciando a

.

fome.. e:
principalmente, dírnlnuindo a vontade de comer doces. Age
.tàmbém.esttmulándo o organismo a utilizar suas próprias reservas
energéticas/auxiliando na queima de gordura.
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